
  

 

UCHWAŁA Nr 74/2006 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 maja 2006 r. 

 
 
 
 
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął ogólne i szczegółowe zasady rekrutacji na  

I rok studiów w roku akademickim 2007/2008. 

 

 
 

R E K T O R  

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do Uchwały Nr 74/2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA 
W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 
W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim ……… ……...…………………………………….4 
STUDIA STACJONARNE - załącznik 1 …............................................................................................................8 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia – profil humanistyczny ….. ……………………………...………….…9 
Wydział Chemii ……… ……..………………………………………………………………………………………….…11 
Kierunek: Chemia ……. ……………………………………………………………………………………….……….….11 
Wydział Filologiczny... ……………………………………………………………………………………………….…..13 
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna …… ….…………………………………………………….……13 
Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ….. ………………………………………………………….….14 
Kierunek: Filologia ………………………………………………………………………………………………………...15 

specjalność: Filologia angielska …………………………………………………………………………….….15 
specjalność: Filologia germańska ……………………………………….……………………………………..17 
specjalność: Filologia klasyczna …………………………………..............................................................18 
specjalność: Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska … ………………......................................20 
specjalność: Filologia niderlandzka ……………………………………………………………………………22 
specjalność: Filologia romańska – profil francuski .…………………………………………………………..24 
specjalność: Filologia romańska – profil hiszpański …………………………………………………………25 
specjalność: Filologia słowiańska ………………………………….…………………………………………..26 

Kierunek: Filologia polska ………………………………………………………………………………………………..27 
Wydział Fizyki i Astronomii ……………………………………………………………………………......................29 
Kierunek: Astronomia ….......................................................................................................................................29 
Kierunek: Fizyka ..................................................................................................................................................29 
Wydział Matematyki i Informatyki …………………………………………………………………………………… 32 
Kierunek: Informatyka …………………………………………………………………………………………………….32 
Kierunek: Matematyka ……………………………………………………………………………………………………32 
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych …………………………………………………………………...34 
Kierunek: Archeologia …………………………………………………………………………………………………….34 
Kierunek: Etnologia ……………………………………………………………………………………………………….35 
Kierunek: Historia …………………………………………………………………………………………………………35 
Kierunek: Historia sztuki ………………………………………………………………………………………………….36 
Kierunek: Kulturoznawstwo ………………………………………………………………………………………………37 
Kierunek: Muzykologia ……………………………………………………………………………………………………38 
Kierunek: Pedagogika …………………………………………………………………………………………………….38 
Specjalność: kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym …………………………………………..38 
Kierunek: Pedagogika …………………………………………………………………………………………………….40 
Kierunek: Psychologia ……………………………………………………………………………………………………40 
Wydział Nauk Przyrodniczych ……………………………………………………………………………………….. 42 
Kierunek: Biologia ………………………………………………………………………………………………………...42 
Kierunek: Biotechnologia ………………………………………………………………………………………………....43 
Kierunek: Geografia ………………………………………………………………………………………………………44 
Kierunek: Geologia ………………………………………………………………………………………………………..45 
Kierunek: Ochrona środowiska …………………………………………………………………………………………..46 
Wydział Nauk Społecznych …………………………………………………………………………………………….48 
Kierunek: Europeistyka …………………………………………………………………………………………………...48 
Kierunek: Filozofia ………………………………………………………………………………………………………...49 
Kierunek: Filozofia ………………………………………………………………………………………………………...50 

Specjalność: Komunikacja społeczna …………………………………………………………………………50 
Kierunek: Politologia ………………………………………………………………………………………………………50 
Kierunek: Socjologia ………………………………………………………………………………………………………51 
Kierunek: Stosunki międzynarodowe ……………………………………………………………………………………52 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ……………………………………………………………………………55 
Kierunek: Administracja …………………………………………………………………………………………………..55 
Kierunek: Prawo …………………………………………………………………………………………………………...56 
Kierunek: Ekonomia …………………………………………………………………………………..…………………..57 
STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) – załącznik 2 …………………………………………………………..59 
Wydział Chemii …………………………………………………………………………………………………………...60 
Kierunek: Chemia …………………………………………………………………………………………………………60 
Wydział Filologiczny …………………………………………………………………………………………………….62 
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna …………………………………………………………………..62 
Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo …………………………………………………………………63 
Kierunek: Filologia polska ………………………………………………………………………………………………..64 

 2



Kierunek: Filologia ………………………………………………………………………………………………………..65 
Specjalność: Filologia rosyjska ……………………………………………………………………….65 

Wydział Matematyki i Informatyki ………….…………………………………………………………………………66 
Kierunek: Matematyka ……………………………………………………………………………………………………66 
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych …………………………………………………………………...68 
Kierunek: Etnologia ……………………………………………………………………………………………………….68 
Kierunek: Historia ………………………………………………………………………………………………………… 68 
Kierunek: Kulturoznawstwo ……………………………………………………………..……….……………………….69 
Kierunek: Pedagogika …………………………………………………………………………………………………….70 
Kierunek: Pedagogika …………………………………………………………………………………………………….71 
Specjalność: kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym  …………………….…………………….71 
Specjalność: animacja społeczno-kulturalna …………………………………………………………………………..72 
Specjalność: edukacja regionalna ……………………………………………………………………………………….73 
Wydział Nauk Przyrodniczych ..........................................................................................................................75 
Kierunek: Biologia …………………………………………………………………………………………………………75 
Kierunek: Geografia ……………………………………………………………………………………………………….76 
Kierunek: Geologia ………………………………………………………………………………………………………..77 
Kierunek: Ochrona środowiska ………………………..………………………………………………………………...78 
Wydział Nauk Społecznych …………………………………………………………………………………………….80 
Kierunek: Europeistyka .…………………………………………..………………………………………………………80 
Kierunek: Filozofia ………………………………………………………………………………………………………...81 
Kierunek: Politologia ……………………………………………………………………..……………………………….82 
Kierunek: Socjologia ……………………………………………………………………………..……………………….83 
Kierunek: Stosunki międzynarodowe ……………………………………………………………………………………84 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ……………………………………………………………………………86 
Kierunek: Administracja …………………………………………………………………………………………………..86 
Kierunek: Prawo …………………………………………………………………………………………………………..87 
Kierunek: Ekonomia ………………………………………………………………………………………………………88 
STUDIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) – załącznik 3 .…………………………..………………………..90 
Wydział Filologiczny ………………………………………………………………………………………………...…..91 
Kierunek: Filologia ………………………………………………………………………………………………………...91 

Specjalność: Filologia angielska ……………..……………………………...…………………………………91 
Specjalność: Filologia czeska ….………………….……………………………………………………………93 
Specjalność: Filologia germańska …………………………………………..…………………………………93 
Specjalność: Filologia niderlandzka …………………………………………………………………………...93 
Specjalność: Filologia romańska – profil francuski …………………………………………………………..95 
Specjalność: Filologia rosyjska ………………………………………………………………………………...95 
Specjalność: Filologia ukraińska .……………………………………………………………………………...95 

Wydział Fizyki i Astronomii ..............................................................................................................................97 
Kierunek: Fizyka …………………………………………………………………………………………………………..97 
Wydział Matematyki i Informatyki ………………………………….. ………………………………………………..98 
Kierunek: Informatyka …………………………………………………………………………………………………….98 
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych ………………………………………………………….……...100 
Kierunek: Historia ………………………………………………………………………………………………………..100 
Kierunek: Historia sztuki …………………………………………………………………………………………..…….100 
Kierunek: Psychologia ………………………………………………………………………………………….……….101 
Wydział Nauk Przyrodniczych ……………………………………..………………………………………..……….103 
Kierunek: Biotechnologia ………………………………………………………………………………………………..103 
Wydział Nauk Społecznych ………………………………………………………………………………..…………104 
Kierunek: Politologia …………………………………………………………………………………………………….104 
Kierunek: Stosunki międzynarodowe ………………………………………………………………………………….104 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii …………………………..……………………………………………...105 
Kierunek: Prawo ………………………………………………………………………………………………………….105 
Wykaz kierunków i specjalności, na które laureaci olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania 
kwalifikacyjnego – załącznik 4 …………………………………………………………............................................107 
Wykaz kierunków i specjalności, na które finaliści olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania 
kwalifikacyjnego – załącznik 4 ………………………………………………………………………………………….109 
Informacja o przystosowaniu obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego dla osób niepełnosprawnych ...………...112 
Wzór opisania teczki kandydata ………….…………………………………………………………………………….113 
 

 3



Na  podstawie art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r., Senat na posiedzeniu w 
dniu 31.05.2006r. , określił poniższe warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku 
akademickim 2007/2008. 
                                                                 

§ 1 
 
Uchwała dotyczy zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, 
studiów pierwszego stopnia /licencjackich/ oraz drugiego stopnia prowadzonych w systemie studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych ).  
 
 

§ 2 
 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna.  
 

§ 3 
 
1. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dziekan.  
2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej   należy w szczególności : 

a) przyjmowanie i  sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów, 
b) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego, 
c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 
d) przygotowanie propozycji tematów i testów dla postępowania rekrutacyjnego oraz złożenie ich u   
dziekana co najmniej na siedem dni przed egzaminem,  
e) podawanie do wiadomości kandydatom wyników każdego etapu egzaminu, 
f) przyjmowanie kandydatów na studia w ramach limitów miejsc, 
g) indywidualne, pisemne powiadomienie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, 
h) opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 
i) sporządzanie dokumentacji z rekrutacji ( listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy 
rankingowe, EN-1, sprawozdania opisowe, zlecenia wynagrodzeń członkom komisji  wydziałowych ), 
j )odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru). 

 
 

§ 4 
 
1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor w trybie określonym przez Statut Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy  rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji wydziałowych  
i przedstawianie wniosków Rektorowi. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku UKR. Decyzja 
Rektora jest ostateczna. 
3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.  
4.  W przypadku wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji decyzje podejmuje Prorektor ds. Nauczania. 
 
 

§ 5 
 
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.  
 
 

§ 6 
 
Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów: jednolitych magisterskich, studiów 
pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia zawarte są w załącznikach  nr  1-3 do niniejszej uchwały.  
 
  

 
§ 7 

 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów jest wypełnienie internetowego 
formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego – www.uni.wroc.pl  
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§ 8 

  
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa  wydrukowany i  podpisany formularz rejestracyjny oraz 
dowód opłaty rekrutacyjnej wniesionej na indywidualne konto w wysokości określonej przez Rektora w 
zarządzeniu. W przypadku kandydowania na kilka kierunków studiów lub kilka specjalności od kandydata 
pobiera się stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej, chyba że Rada Wydziału postanowi inaczej.  
2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z postępowania 
rekrutacyjnego. 
3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi na żadnym etapie postępowania rekrutacyjnego.   
 
 

§ 9 
 
1. Wykaz olimpiad centralnych uprawniających laureatów i finalistów do zwolnienia z postępowania 
rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach zawiera  Załącznik nr 4. 
2. Prawo do skorzystania z uprawnień laureata, finalisty lub uczestnika przysługuje kandydatowi tylko jeden raz, 
w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy  uzyskał tytuł laureata, finalisty lub 
uczestnika.  
3. Podstawą zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest opatrzony numerem porządkowym oryginał 
dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.  
 
   

§ 10 
 

1. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową – dyplom „International Baccalaureate” - przyjmowani są na 
studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”.  
2. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej 
maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez 
względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB – ( ) 45IB dyplomie na punktów liczbaN × . 
 

 
§ 11 

 
1. Obywatel polski, który ukończył  szkołę średnią za granicą, może ubiegać się  o przyjęcie na I rok studiów w 
Uniwersytecie Wrocławskim pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo dojrzałości  ( bądź 
świadectwo równorzędne ) uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył 
szkołę średnią.  
2. Nie wymaga nostryfikacji świadectwo dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP ma zawarte umowy 
międzynarodowe o uznawalności wykształcenia. 
3. Nostryfikacji świadectwa dokonuje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o 
nostryfikację , kurator oświaty. 
  
 

 
§ 12 

 
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować studia na zasadach określonych w art. 43 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym.   

 
 

§ 13 
 

1. Maturzysta, który zdaje maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, uznaje 
się zatem, że jest on zwolniony z tego poziomu egzaminu i przyznana mu zostaje maksymalna liczba punktów – 
100%. 
2. Wynik egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie 
rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. 

  
§ 14 
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Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie do 7 dni po 
ogłoszeniu wyników. 

 
 

§ 15 
 

1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są złożyć wymagane dokumenty w terminie 10 
dni od daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. : 
a)  świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis, 
b)  fotokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 
c)  dyplom licencjacki lub równoważny dokument upoważniający do przyjęcia na studia magisterskie II 
 stopnia, 
d) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na danym 
 kierunku, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
e) oryginały zaświadczeń o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego, 
f) 4 fotografie (3 na studia niestacjonarne) o wym. 37mmx52mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle. 
g) zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do matury (kandydaci z maturą międzynarodową oraz absolwenci 
 szkół średnich zagranicznych ).  

      
 

            Niedopełnienie obowiązku złożenia w/w dokumentów w określonym terminie           
          oznacza  skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 
 
2. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia z powodu braku miejsc, składają w tym 
samym terminie (10 dni) oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania w Uniwersytecie Wrocławskim. Będą 
oni przyjmowani przez wydziałową komisję rekrutacyjną niezwłocznie na zwolnione miejsce, zgodnie z 
kolejnością na liście rankingowej. Komisja uzupełnia listę przyjętych w ramach limitu na danym kierunku lub 
specjalności. 
3. Absolwenci z maturą międzynarodową oraz absolwenci zagranicznych szkół średnich zobowiązani są 
dostarczyć świadectwo maturalne do właściwego dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2007r.  
 
 

§ 16 
 
Osoba zakwalifikowana na studia otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia po złożeniu kompletu 
dokumentów w wymaganym terminie. 
 
 

§ 17 
 
Osoba przyjęta na studia, która nie została immatrykulowana i nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie 
zostaje skreślona z listy przyjętych na studia. O skreśleniu z tej listy zawiadamia Dziekan.  
 
  

§ 18 
 
Jeżeli niepełnosprawność kandydata uniemożliwi mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w 
szczegółowej uchwale rekrutacyjnej, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek osoby 
niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania. 
 
 

§ 19 
 
Na kierunkach, na których nie zostanie wypełniony limit przyjęć w rekrutacji lipcowej, będzie przeprowadzona 
dodatkowa rekrutacja. 
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§ 20 
 

1. Studia niestacjonarne są odpłatne. 
2. Zasady odpłatności zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Rektora do 31.05.2007r. Powyższe 

zarządzenie zostanie podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie internetowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Szczegółowe warunki odpłatności za studia będą uregulowane w umowie podpisywanej pomiędzy 
studentem i Uniwersytetem Wrocławskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS    TT    UU    DD    II    AA          SSTTAACCJJOONNAARRNNEE  
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Zasady rekrutacji na Międzywydziałowe Studia Indywidualne o profilu humanistycznym  
(Kolegium MISH): 

 
1. Jedyną drogą zakwalifikowania do uczestnictwa w Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach 
Humanistycznych jest konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje 
do studiów interdyscyplinarnych. 
Regulamin tych studiów nie przewiduje możliwości przeniesienia się z innych kierunków (również tych, które 
współtworzą MISH). Oznacza to, że wszyscy kandydaci do Kolegium MISH przystępują do postępowania 
kwalifikacyjnego. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne: 
 
I etap: konkurs świadectw dojrzałości. 
 
NOWA MATURA: 
W konkursie świadectw dojrzałości bierze się pod uwagę sumę wszystkich punktów uzyskanych na egzaminie 
maturalnym z następujących przedmiotów: język polski, jeden język obcy, historia, historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie. 
Punkty uzyskane za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym oraz punkty uzyskane z części ustnej z 
języka polskiego są mnożone przez współczynnik 0,5, a punkty uzyskane za przedmiot na poziomie 
rozszerzonym są mnożone przez współczynnik 1,0. 
Brak punktacji z któregoś z wymienionych przedmiotów nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem 0 punktów za ten przedmiot. 
 
STARA MATURA 
W konkursie świadectw dojrzałości bierze się pod uwagę sumę wszystkich punktów uzyskanych na egzaminie 
maturalnym z następujących przedmiotów: język polski, jeden język obcy, historia. 
Brak oceny z któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. 
Przelicznik ocen na punkty jest następujący: 
skala ocen od 3 do 5   skala ocen od 2 do 6 
 
bardzo dobry - 100 punktów  celujący - 100 punktów 
dobry  - 80 punktów  bardzo dobry - 90 punktów 
dostateczny - 60 punktów   dobry  - 80 punktów 
     dostateczny - 60 punktów 
     dopuszczający - 40 punktów 
 
2. Po I etapie postępowania kwalifikacyjnego (konkurs świadectw dojrzałości) zostaną sporządzone odrębne 
listy rankingowe dla kandydatów ze starą i nową maturą. 
Do II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych) 
dopuszczone będzie łącznie 40 osób z najwyższą punktacją na listach rankingowych. Liczba osób 
zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego będzie proporcjonalna do liczby kandydatów ze 
starą i nową  maturą, biorących udział w I etapie postępowania kwalifikacyjnego. 
W przypadku zbyt dużej liczby osób ze starą maturą, które uzyskają tą samą sumę punktów, wzięta zostanie 
pod uwagę średnia z pozostałych ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym 
 
II etap: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych. 
Rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów z różnych dziedzin. Wyboru tematu rozmowy oraz źródeł i 
materiałów, w oparciu o które będzie ona prowadzona dokonuje kandydat. Rozmowa ma dać obraz 
pozaszkolnych (nie objętych programem nauczania i nie sprawdzanych na egzaminie maturalnym) 
zainteresowań i wiedzy kandydata z zakresu: filozofii, socjologii, antropologii, psychologii, religioznawstwa, 
teatrologii, historii sztuki, mitologii, itp. Oceniane będą: zdolność do podjęcia polemiki, trafność doboru 
opracowań źródłowych, kreatywne podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata. 
Rozmowa oceniana będzie w skali o 0 – 50 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uważa się uzyskanie 
minimum 30 punktów. 
Proponowaną tematykę rozmowy zgłasza kandydat składając przed przystąpieniem do postępowania 
rekrutacyjnego wymagane dokumenty, wśród których powinna znaleźć się jego autoprezentacja. Do propozycji 
tematu rozmowy kandydat winien dołączyć informację, z jakich pozycji bibliograficznych korzystał 
przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 2-3 opracowania, w tym jedno o charakterze 
popularno-naukowym). 

 9



 
3. Na studia przyjęci będą kandydaci, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w II etapie 
postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych można 
znaleźć na stronie: www.mish.uni.wroc.pl 
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Wydział Chemii 
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 

pok. 8, tel. 071 37-57-290 i 071 37-57-291 

Kierunek:  CHEMIA 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
    
specjalności:  CHEMIA PODSTAWOWA 
    CHEMIA ŚRODOWISKA 
               INFORMATYKA CHEMICZNA 
   CHEMIA BIOLOGICZNA 
  
   Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 

NOWA MATURA: 
Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej wg średniej liczby punktów uzyskanych za oceny na 
świadectwie dojrzałości z egzaminu pisemnego następujących przedmiotów: 
1. Chemia 
2. Matematyka 
3. Fizyka z astronomią 
4. Informatyka 
5. Biologia 
6. Język polski 
7. Język nowożytny 
8. Geografia 
9. Historia 
10. Wiedza o społeczeństwie 

 
Punktacja wyniku uzyskanego z przedmiotu (egzamin pisemny) na nowej maturze: 
Liczba punktów za przedmiot = % uzyskanych punktów z przedmiotu na maturze (poziom podstawowy + 
poziom rozszerzony). 
Punkty dodatkowe: 
Za zdawanie na maturze przedmiotu chemia, matematyka, informatyka lub fizyka z astronomią przyznaje się 
dodatkowo 20 pkt. za każdy przedmiot (tzn. przed liczeniem średniej). 
 
STARA MATURA 
Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej wg średniej liczby punktów z trzech następujących 
przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły: chemia, matematyka i fizyka.  
W przypadku braku na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły ocen z któregoś z powyższych  
przedmiotów zostanie w zamian wzięta pod uwagę informatyka, biologia, j. angielski (w wymienionej kolejności). 
W pierwszej kolejności uwzględnia się ocenę pisemną z egzaminu maturalnego, w drugiej kolejności 
oceną ustną z egzaminu maturalnego, w trzeciej kolejności ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły. 
Punkty dodatkowe: za zdawanie przedmiotu chemia, matematyka lub fizyka na maturze przyznaje się 
dodatkowo 20 pkt. za każdy przedmiot (tzn. przed liczeniem średniej). 
 
Punktacja za oceny z przedmiotu: 
 
a. skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
  
b. skala ocen 2-5: 

Bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
Sporządzone zostaną odrębne listy rankingowe dla kandydatów ze starą i nową maturą. Liczba osób przyjętych 
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego będzie proporcjonalna do liczby kandydatów z nową i starą maturą. 
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Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: 
http://www.chem.uni.wroc.pl/Rekrut.htm 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
 Na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia następujących kierunków: Chemia, Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i 
Procesowa, Biotechnologia, Farmacja. 
 
Przyjęcie następuje na podstawie rankingu wg oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego 
stopnia. 
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Wydział Filologiczny 
pl. Biskupa Nankiera 15, 50-140 Wrocław 

pok. 12 (parter) tel. 071 37-52-225 
 

Kierunki studiów:  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, 
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO,  
FILOLOGIA ze specjalnościami: angielska, germańska, klasyczna, niderlandzka, 
romańska profil francuski, romańska profil hiszpański, słowiańska profil rosyjski, 
słowiańska profil serbski/chorwacki, słowiańska profil czeski, słowiańska profil ukraiński,  

   FILOLOGIA POLSKA 
 
 
Kierunek:  DZIENNIKARSTWO  I  KOMUNIKACJA  SPOŁECZNA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnie (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
 
Konkurs świadectw. Brane będą pod uwagę wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego. Punkty będą 
przeliczane według następujących zasad: 
1. język polski (punkty procentowe z poziomu podstawowego pomnożone przez współczynnik 0,5 plus punkty 
procentowe z poziomu rozszerzonego pomnożone przez współczynnik 1,0); 
2. język obcy (punkty procentowe z poziomu podstawowego pomnożone przez współczynnik 0,5 plus punkty 
procentowe z poziomu rozszerzonego pomnożone przez współczynnik 1,0); 
3. przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym – do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, wiedza 
o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia. 
Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku punktów z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów 
na danym poziomie kandydat otrzyma 0 punktów za ten poziom przedmiotu. 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów rekrutacyjnych. 
 
STARA MATURA 
 
Konkurs świadectw. Oceny na świadectwie dojrzałości będą przeliczane według poniższych zasad. 
Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym: 
1. język polski pisemny i ustny 
2. język obcy pisemny i ustny 
3. przedmiot do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka (w 
przypadku dwóch ocen na egzaminie maturalnym z wybranego przedmiotu, brana jest pod uwagę ocena 
wyższa). 

 
Punkty rekrutacyjne zostaną obliczone w następujący sposób: 
skala 1-6   skala 2-5 
celujący  – 6 pkt.  bardzo dobry  – 6 pkt. 
bardzo dobry  – 5 pkt.  dobry   – 4,5 pkt. 
dobry   – 4 pkt.  dostateczny  – 3 pkt. 
dostateczny – 3 pkt. 
dopuszczający  – 2 pkt. 
 

Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku oceny z części egzaminu z któregoś z wyżej 
wymienionych przedmiotów kandydat otrzyma 0 punktów za tę część egzaminu. 
Przyjęci będą kandydaci z największą liczbą punktów w ramach limitu przyjęć. 
W przypadku, gdy większa liczba osób uzyska tę samą liczbę punktów, o przyjęciu na studia zadecyduje 
wysokość średniej ocen na świadectwie dojrzałości. 
Liczba miejsc dla osób ze starą lub nową maturą jest proporcjonalna do liczby kandydatów ze starą i nową 
maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl 
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Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia na 

kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz specjalności lub specjalizacji dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna (uczelni publicznych i niepublicznych). 

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z dyplomu licencjackiego. Przyjęte zostaną 
osoby z najwyższymi ocenami w ramach ustalonego limitu przyjęć.  

 
 
 
Kierunek: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO  
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
O przyjęciu decydować będzie ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata za świadectwo dojrzałości. 
 
NOWA MATURA 
 
Zasady punktacji: liczba punktów rekrutacyjnych z danego przedmiotu jest równa procentowi punktów 
uzyskanych na egzaminie maturalnym. 
Sumowane będą: 
1. liczba punktów z pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym (w przypadku, gdy 
kandydat zdawał również poziom rozszerzony – punkty uzyskane z obu egzaminów sumuje się), 
2. liczba punktów z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (kandydat wybiera korzystniejszą 
punktację z części ustnej i pisemnej), 
3. liczba punktów ze wskazanego przez kandydata dowolnego “trzeciego przedmiotu obowiązkowego” na 
poziomie podstawowym (w przypadku, gdy kandydat zdawał ten przedmiot również na poziomie rozszerzonym - 
brany będzie pod uwagę wynik korzystniejszy), 
4. za ocenę z pisemnego egzaminu maturalnego z Informatyki na poziomie rozszerzonym dolicza się 
dodatkowo 20 punktów.  
 
STARA MATURA 
 
Zasady punktacji: liczba punktów rekrutacyjnych z danego przedmiotu jest równa liczbie punktów 
przeliczonych z ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (jeśli przedmiot nie był wybrany na egzaminie 
dojrzałości, podstawą obliczeń będą oceny końcowe z ostatniej klasy szkoły średniej).  
Sumowane będą: 
1. liczba punktów z języka polskiego (z dwu ocen - z egzaminu pisemnego i ustnego - brana będzie pod uwagę 
ocena korzystniejsza), 
2. liczba punktów z języka obcego nowożytnego (z dwu ocen - z egzaminu pisemnego i ustnego - brana będzie 
pod uwagę ocena korzystniejsza), 
3.  liczba punktów z matematyki lub historii ( z dwu ocen – z egzaminu pisemnego i ustnego – brana będzie pod 
uwagę ocena korzystniejsza ), 
4. za ocenę z Informatyki jako przedmiotu nadobowiązkowego dolicza się dodatkowo  20 punktów.  

 
Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne następująco: 

 a. skala ocen 1-6: 
celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
 b. skala ocen 2-5: 

Bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
 
5. Za ukończenie pomaturalnego studium o kierunku bibliotekarskim (poświadczone odpowiednim 
dokumentem) doliczać się będzie 40 punktów. 
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Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i starą maturą. 
 
W roku akademickim 2007/2008 prowadzony będzie dla chętnych osób nabór na specjalizację nauczycielską. 
Kształcenie odbywać się będzie w zakresie dwóch specjalności: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz 
filologia polska (szczegółowy plan na: www.ibi.uni.wroc.pl). Studenci, którzy ukończą taką specjalizację nabędą 
kwalifikacje pedagogiczne uprawniające ich do pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach jako nauczyciel-
bibliotekarz oraz nauczyciel literatury i języka polskiego. O przyjęciu decydować będzie liczba punktów 
uzyskanych w procesie rekrutacji. Zainteresowane osoby powinny dołączyć do składanych dokumentów 
pisemną deklarację podjęcia tej specjalizacji. Zostanie ona uruchomiona tylko w przypadku zgłoszenia się co 
najmniej 15 osób.  
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ibi.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalność:  FILOLOGIA ANGIELSKA   
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                        studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Podstawę postępowania kwalifikacyjnego stanowi konkurs świadectw. 

NOWA MATURA 

Konkurs świadectw polega na przeliczeniu na punkty rekrutacyjne wyników uzyskanych przez 
kandydatów z pisemnych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, języka 
polskiego oraz trzeciego przedmiotu do wyboru (historia, historia sztuki, drugi język obcy). 

Przeliczanie wyników maturalnych na punkty odbywa się według następujących proporcji: 

a. punktacja z egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym  zostanie przemnożona 
przez 0,7 

b. punktacja z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym  zostanie przemnożona przez 
0,2 

c.   punktacja z egzaminu pisemnego z trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym  zostanie przemnożona przez 
0,1. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z wymienionych  przedmiotów do wyboru otrzymuje za 
niego 0 punktów. 

 
Przykład: 
 

ocena maturalna z języka angielskiego 80 x 0,7 = 56 pkt  
ocena maturalna z języka polskiego 90 x 0,2 = 18 pkt  
ocena maturalna z trzeciego 
przedmiotu 

70 x 0,1 =   7 pkt 

Razem   = 81 pkt 
 

STARA MATURA 

 
 W przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym według starych zasad 

przelicza się wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z  języka angielskiego i języka polskiego oraz 
ustnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (historia, geografia, drugi język obcy). Jeżeli kandydat nie 
zdawał egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów do wyboru otrzymuje za niego 0 punktów. 

Oceny maturalne kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym według starych zasad 
przeliczane są na oceny z nowej matury według następującej skali: 

   Egzamin dojrzałości oceniany w skali 1 – 6: 
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       Egzamin dojrzałości oceniany w skali 3 – 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 
maturalna  
z egzaminu 
pisemnego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka angielskiego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka polskiego 

6 70 20 
5 60 14 
4 50 8 
3 40 4 
2 30 2 

Ocena 
maturalna 
z egzaminu 
ustnego 

Punkty egzaminacyjne 
z przedmiotu do wyboru 

6 10 
5 7 
4 4 
3 2 
2 1 

Ocena 
maturalna  
z egzaminu 
pisemnego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka angielskiego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka polskiego 

5 70 20 
4 50 11 
3 30 2 

Ocena 
maturalna 
z egzaminu 
ustnego 

Punkty egzaminacyjne  
z przedmiotu do wyboru 

5 10 
4 6 
3 1 

 

 O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa powstała po zsumowaniu punktów 
rekrutacyjnych zdobytych przez kandydatów ze starą i nową maturą w ramach postępowania 
kwalifikacyjnego. Na studia przyjęte zostaną osoby  z najwyższą punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć. 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej i absolwenci 
nauczycielskich kolegiów języków obcych legitymujący się dyplomem licencjata. 

Ubiegający się o przyjęcie:    1. przedkładają konspekt pracy badawczej, 
                 2. przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. 
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1.Ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy    
badawczej o długości 600 słów (dwie strony maszynopisu z podwójnymi odstępami). Powinien on zawierać: 
-sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które szukamy odpowiedzi) oraz 
osadzenie go we współczesnych badaniach z danej dziedziny 
-zarys podstaw teoretycznych planowanych badań 
-wstępne hipotezy i wnioski wynikające z indywidualnych zainteresowań i badań wstępnych przeprowadzonych 
przez kandydata. Wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej 
udowodniony 
-szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej 
-bibliografię wykorzystaną w konspekcie i w przyszłych badaniach, liczącą co najmniej 10 pozycji 
2. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona jest na podstawie przedstawionego konspektu pracy badawczej i 
obejmuje dziedzinę, której dotyczy konspekt. 
Kandydaci otrzymują jedną ocenę odzwierciedlającą treści zawarte w konspekcie pracy badawczej i przebieg 
rozmowy kwalifikacyjnej. Skala ocen: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 2,0. O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa 
sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w 
ramach ustalonego limitu. 
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia, lecz nie zostali przyjęci ze 
względu na brak miejsc, mogą złożyć deklarację przystąpienia do rekrutacji na niestacjonarne ( wieczorowe) 
studia drugiego stopnia na podstawie ocen uzyskanych w czasie postępowania rekrutacyjnego na studia 
stacjonarne. 
Szczegółowe   informacje na temat konspektu   pracy badawczej znajdują się w „Informatorze o kwalifikacji na 
studia drugiego stopnia"   dostępnym   w Instytucie Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22, tel. 071 37-52-439 oraz 
na stronie internetowej: www.ifa.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalność:  FILOLOGIA GERMAŃSKA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów na listach rankingowych 
sporządzanych oddzielnie dla osób zdających starą i nową maturę. Na podstawie tych list zostanie sporządzona 
lista przyjętych, na której – do wysokości limitu przyjęć – liczba miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie 
proporcjonalna do liczby kandydatów z poszczególnych grup.  
 
NOWA MATURA: 
Instytut Filologii Germańskiej będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów, którzy na maturze: 

 - zdali pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i uzyskali za 
egzamin na poziomie rozszerzonym min. 40%= 40 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Liczba 
punktów rekrutacyjnych jest równa procentowi punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym na 
poziomie rozszerzonym, 

 - zdali pisemny i ustny egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i uzyskali 
za egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym min. 50% = 50 punktów w postępowaniu 
kwalifikacyjnym oraz za egzamin ustny na poziomie rozszerzonym min. 50%=50 punktów w 
postępowaniu kwalifikacyjnym. Liczba punktów rekrutacyjnych jest równa procentowi punktów 
uzyskanych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym, 

 - zdali pisemny egzamin z przedmiotu obowiązkowego do wyboru na poziomie 
podstawowym, uzyskując za egzamin pisemny na poziomie podstawowym min. 40% = 40 punktów 
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Liczba punktów rekrutacyjnych jest równa procentowi punktów 
uzyskanych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.  

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z czterech wyżej wymienionych 
egzaminów.  
STARA MATURA: 
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Oceny na świadectwie dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dotyczą przedmiotów: 
- pisemny egzamin maturalny z języka polskiego: wymagana jest ocena co najmniej 4,0 
- pisemny i ustny egzamin maturalny z języka niemieckiego: z pisemnego egzaminu maturalnego wymagana  
jest co najmniej ocena 5,0 oraz z ustnego egzaminu maturalnego wymagana jest co najmniej ocena 5,0 
- ustny egzamin maturalny z wybranego przedmiotu dodatkowego: wymagana jest co najmniej ocena 4,0 

 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z czterech wyżej wymienionych 
egzaminów.  
Oceny na świadectwie będą przeliczane w następujący sposób:  

 skala ocen 1-6: 
celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
 skala ocen 2-5: 

Bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 60 pkt 40 pkt 

 
• Kandydatom posiadającym dyplom językowy „Das Deutsche Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz" 

drugiego stopnia przysługuje prawo wyboru między punktacją podaną na dyplomie a punktacją 
wynikającą z przeliczenia oceny na świadectwie dojrzałości. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifg.uni.wroc.pl 
 

Zasady przyjęć na  studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Na studia stacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności i niezależnie od 
uzyskanej oceny końcowej na dyplomie licencjackim absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego 
stopnia filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lista rankingowa zostanie utworzona na 
podstawie ocen uzyskanych na dyplomie licencjackim. 

O ile przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą studenci 
innych krajowych i zagranicznych ośrodków prowadzących dwustopniowe studia germanistyczne, którzy 
uzyskali na macierzystej uczelni dyplom licencjata. W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich 
wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce. Przyjęcie studentów z tytułem licencjata uzyskanym na innej 
określonej wyższej uczelni odbędzie się na zasadzie konkursu ocen na dyplomach do dopełnienia limitu miejsc, 
przewidzianego na dany rok akademicki. 
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalność:  FILOLOGIA KLASYCZNA  
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
Absolwenci z nową maturą będą przyjmowani na studia na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie 
maturalnym: 

 
 Nazwa 

przedmiotu 
Poziom Maksymalna 

ilość punktów
Przelicznik Punkty 

rekrutacyjne 
podstawowy 100 0,125 12,5 pisemny 
rozszerzony 100 0,25 25 
podstawowy 100 0,125 12,5 

Język obcy  

ustny 
rozszerzony 100 0,25 25 
podstawowy 100 0,25 25 pisemny 
rozszerzony 100 0,5 50 
podstawowy 100 0,25 25 

1. 

jeśli językiem 
obcym jest język 
romański ustny 

rozszerzony 100 0,5 50 
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podstawowy 100 0,125 12,5 pisemny 
rozszerzony 100 0,25 25 

2. Język polski 

ustny bez poziomu 100 0,125 12,5 
podstawowy 100 0,125 12,5 Wskazany przedmiot 
rozszerzony 100 0,25 25 

jeśli wskazanym przedmiotem 
jest: 
 
j. łaciński lub grecki 

 
 
podstawowy 

 
 
100 

 
 
0,5 

 
 
50 

3. 

j. łaciński lub grecki rozszerzony 100 0,75 75 
 
Absolwenci liceum zawodowego, technikum zawodowego oraz liceum plastycznego, którzy nie mają obowiązku 
zdawania na maturze języka obcego, mogą zastąpić ten przedmiot historią. 
W przypadku niezdawania któregoś z przedmiotów na poziomie rozszerzonym, kandydat otrzymuje 0 punktów 
za ten poziom. 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma punktów rekrutacyjnych z wyżej wymienionych przedmiotów. 
 
STARA MATURA 
Absolwentów ze starą maturą będzie obowiązywała:  
A. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca: 

- wykazanie orientacji w kulturze i historii świata starożytnego i predyspozycji do studiów filologicznych w 
oparciu o zamieszczoną poniżej listę lektur.  

Wykaz lektur obowiązujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej: 
Obowiązkowe : 
- Mitologia grecka jednego z poniższych autorów: Jan Parandowski, Wanda Markowska, Michał Pietrzykowski, 
Robert Graves, Zygmunt Kubiak 
- Homer, Odyseja 
 
5 wybranych utworów literatury antycznej w przekładzie : 
Homer, Iliada, 
Herodot, Dzieje 
Arystofanes Chmury lub inna komedia 
Eurypides Medea   lub inna tragedia  
Platon Uczta  lub inny dialog 
Arystoteles 1 traktat,  
Józef Flawiusz, Wojna Żydowska lub Przeciw Apionowi 
Plutarch, 1 żywot 
Tukidydes, II ks. Wojny peloponeskiej 
Horacy, Pieśni 
Wergiliusz, Eneida 
Owidiusz, Metamorfozy 
Swetoniusz, Żywoty Cezarów 
Apulejusz, Metamorfozy 
Liryka grecka 
Plaut, Żołnierz samochwał lub inna komedia    
 
5 wybranych monografii : 
Aleksander Krawczuk, Mitologia starożytnej Italii 
Anna Świderkówna, Hellenika 
Anna Świderkówna, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów 
Anna Świderkówna, Siedem Kleopatr 
Anna Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu 
Jerzy Łanowski, Święte igrzyska olimpijskie 
N.H.L. Hammond, Dzieje Grecji 
Kazimierz Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni 
Jerzy Łanowski, ks. Marek Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej 
Robert Flaceliere, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa 
Jerome Carcopino, Życie codzienne w Rzymie 
M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu 
Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian 
red. Andrea Giardina, Człowiek Rzymu 
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red.  Jean-Pierre Vernant, Człowiek Grecji 
Alicja Szastyńska-Siemion, Safona 
Mateusz Żmudziński, Świat starożytny i jego cuda 
A. Murawski, Akcjum 31 p.n.e. 
R. Kulesza, Ateny-Sparta 431-404 p.n.e. 
Jerzy Ciechanowicz, Cień Minotaura 
red. F. Braudel, Morze Śródziemne 
red. Sergio Donadoni, Człowiek Egiptu 
A.T. Olmstead, Dzieje imperium  perskiego 
G. Roux, Mezopotamia 
M. Popko, Mitologia hetyckiej Anatolii 
R. Browning, Cesarstwo Bizantyńskie 
S. Runciman, Upadek Konstantynopola 1453 
M. Beard, J. Henderson, Kultura antyczna 
W. Langauer, Religijność starożytnych Greków  
P. Brown, Świat późnego antyku 
E. Wipszycka, O starożytności polemicznie  
M. Finley, Polityka w świecie starożytnym 
F. Walbank, Świat hellenistyczny 
 

lub 
B.  tłumaczenie krótkiego tekstu łacińskiego, wykazanie znajomości gramatyki języka łacińskiego (form 
czasownikowych, rzeczownikowych, podstawowych składni. 
Punktacja: według skali od 0 do 10. Za pozytywny przebieg postępowania rekrutacyjnego uznaje się uzyskanie 
minimum 5 punktów. 
O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów. 
 
Podział miejsc między kandydatów z nową i starą maturą będzie  proporcjonalny do liczby przystępujących do 
rekrutacji osób z nową i starą maturą. 
 
specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
Absolwenci z nową maturą będą przyjmowani na studia na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie 
maturalnym: 
 
 Nazwa 

przedmiotu 
Poziom Maksymalna 

ilość punktów
Przelicznik Punkty 

rekrutacyjne 
podstawowy 100 0,125 12,5 pisemny 
rozszerzony 100 0,25 25 
podstawowy 100 0,125 12,5 

Język obcy  

ustny 
rozszerzony 100 0,25 25 
podstawowy 100 0,25 25 pisemny 
rozszerzony 100 0,5 50 
podstawowy 100 0,25 25 

1. 

jeśli językiem 
obcym jest język 
romański ustny 

rozszerzony 100 0,5 50 
podstawowy 100 0,125 12,5 pisemny 
rozszerzony 100 0,25 25 

2. Język polski 

ustny bez poziomu 100 0,125 12,5 
podstawowy 100 0,125 12,5 Wskazany przedmiot 
rozszerzony 100 0,25 25 

3. 

jeśli wskazanym przedmiotem 
jest: 
 
j. łaciński lub grecki 

 
 
podstawowy 

 
 
100 

 
 
0,5 

 
 
50 
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 j. łaciński lub grecki rozszerzony 100 0,75 75 
 
Absolwenci liceum zawodowego, technikum zawodowego oraz liceum plastycznego, którzy nie mają obowiązku 
zdawania na maturze języka obcego, mogą zastąpić ten przedmiot historią. W przypadku niezdawania któregoś 
z przedmiotów na poziomie rozszerzonym, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot. 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma punktów rekrutacyjnych z wyżej wymienionych przedmiotów. 
 
STARA MATURA 
Absolwentów ze starą maturą będzie obowiązywała:  
A. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca: 

- wykazanie orientacji w kulturze i historii świata starożytnego i predyspozycji do studiów filologicznych w 
oparciu o zamieszczoną poniżej listę lektur.  

Wykaz lektur obowiązujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej: 
Obowiązkowe : 
- Mitologia grecka jednego z poniższych autorów: Jan Parandowski, Wanda Markowska, Michał Pietrzykowski, 
Robert Graves, Zygmunt Kubiak 
- Homer, Odyseja 
 
5 wybranych utworów literatury antycznej w przekładzie : 
Homer, Iliada, 
Herodot, Dzieje 
Arystofanes Chmury lub inna komedia 
Eurypides Medea   lub inna tragedia  
Platon Uczta  lub inny dialog 
Arystoteles 1 traktat,  
Józef Flawiusz, Wojna Żydowska lub Przeciw Apionowi 
Plutarch, 1 żywot 
Tukidydes, II ks. Wojny peloponeskiej 
Horacy, Pieśni 
Wergiliusz, Eneida 
Owidiusz, Metamorfozy 
Swetoniusz, Żywoty Cezarów 
Apulejusz, Metamorfozy 
Liryka grecka 
Plaut, Żołnierz samochwał lub inna komedia    
 
5 wybranych monografii : 
Aleksander Krawczuk, Mitologia starożytnej Italii 
Anna Świderkówna, Hellenika 
Anna Świderkówna, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów 
Anna Świderkówna, Siedem Kleopatr 
Anna Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu 
Jerzy Łanowski, Święte igrzyska olimpijskie 
N.H.L. Hammond, Dzieje Grecji 
Kazimierz Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni 
Jerzy Łanowski, ks. Marek Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej 
Robert Flaceliere, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa 
Jerome Carcopino, Życie codzienne w Rzymie 
M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu 
Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian 
red. Andrea Giardina, Człowiek Rzymu 
red.  Jean-Pierre Vernant, Człowiek Grecji 
Alicja Szastyńska-Siemion, Safona 
Mateusz Żmudziński, Świat starożytny i jego cuda 
A. Murawski, Akcjum 31 p.n.e. 
R. Kulesza, Ateny-Sparta 431-404 p.n.e. 
Jerzy Ciechanowicz, Cień Minotaura 
red. F. Braudel, Morze Śródziemne 
red. Sergio Donadoni, Człowiek Egiptu 
A.T. Olmstead, Dzieje imperium  perskiego 
G. Roux, Mezopotamia 
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M. Popko, Mitologia hetyckiej Anatolii 
R. Browning, Cesarstwo Bizantyńskie 
S. Runciman, Upadek Konstantynopola 1453 
M. Beard, J. Henderson, Kultura antyczna 
W. Langauer, Religijność starożytnych Greków  
P. Brown, Świat późnego antyku 
E. Wipszycka, O starożytności polemicznie  
M. Finley, Polityka w świecie starożytnym 
F. Walbank, Świat hellenistyczny 
 

lub 
B.  tłumaczenie krótkiego tekstu łacińskiego, wykazanie znajomości gramatyki języka łacińskiego (form 
czasownikowych, rzeczownikowych, podstawowych składni. 
Punktacja: według skali od 0 do 10. Za pozytywny przebieg postępowania rekrutacyjnego uznaje się uzyskanie 
minimum 5 punktów. 
O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów. 
 
Podział miejsc między kandydatów z nową i starą maturą będzie  proporcjonalny do liczby przystępujących do 
rekrutacji osób z nową i stara maturą. 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Na studia mogą być przyjęci: 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna i kultura 
śródziemnomorska prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, 
- absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii klasycznej prowadzonych na uniwersytetach 
posiadających akredytację dla kierunku filologia klasyczna, 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia uniwersyteckich kierunków humanistycznych pod warunkiem 
uzupełnienia w czasie studiów minimum programowego dla studiów pierwszego stopnia filologii klasycznej. 
 
O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, w 
ramach ustalonego limitu. 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalność:  FILOLOGIA NIDERLANDZKA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
         studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
I. Wszyscy kandydaci na I rok 3-letnich stacjonarnych studiów filologii niderlandzkiej mogą uzyskać w 
trakcie rekrutacji maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych. Lista rankingowa jest wspólna dla kandydatów z 
NOWĄ i STARĄ MATURĄ.  
II. Kandydaci z NOWĄ MATURĄ traktowani są w sposób następujący: 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się jedynie wyniki maturalnych egzaminów pisemnych.  
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza punkty maturalne uzyskane przez tych kandydatów 

według poniższych zasad: 
A.  Za – zadeklarowany jednoznacznie – język obcy nowożytny wybrany przez kandydata/kę (języki 
do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie rozszerzonym 
współczynnik rekrutacyjny wynosi 1,0 (100 punktów maturalnych = 100 punktów rekrutacyjnych)  
Za – zadeklarowany jednoznacznie – język obcy nowożytny wybrany przez kandydata/kę (języki do 
wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie podstawowym 
współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,6 (100 punktów maturalnych = 60 punktów rekrutacyjnych) 
B.  Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,6 (100 punktów 
maturalnych = 60 punktów rekrutacyjnych) 
Za język polski na poziomie podstawowym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,4 (100 punktów 
maturalnych = 40 punktów rekrutacyjnych) 
C.  Za – zadeklarowany jednoznacznie przez kandydata/kę – dowolny przedmiot do wyboru na 
poziomie rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,4 (100 punktów maturalnych = 40 
punktów rekrutacyjnych)  
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3. Kandydat/ka wpisuje do kwestionariusza te oceny z poszczególnych przedmiotów (język obcy 
nowożytny, język polski, przedmiot do wyboru), które pozwolą - po przeliczeniu według podanych 
współczynników rekrutacyjnych - uzyskać najkorzystniejszy wynik punktowy (wybiera więc – 
wpisując rezultaty egzaminu – tylko jeden poziom). 
W przypadku braku punktacji z przedmiotu wybranego kandydat/ka otrzymuje 0 punktów. 
Przy braku punktacji z języka obcego nowożytnego lub języka polskiego kandydat/ka nie jest 
dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.  

4. Punkty za język obcy nowożytny, język polski i przedmiot do wyboru sumują się (A +B + C) i są 
podstawą do umieszczenia nazwiska kandydata/ki na liście rankingowej.  

 
III. Kandydaci ze STARĄ MATURĄ traktowani są w sposób następujący:  

 
1. Oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminie maturalnym przeliczane są na punkty rekrutacyjne w 

sposób, który upodabnia uzyskane przez nich wyniki do wyników nowej matury: 
 

skala ocen 1-6 
celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 90 pkt 70 pkt 50 pkt 30 pkt 

 
skala ocen 2-5 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 75 pkt 40 pkt 

 
2. Za poszczególne przedmioty na egzaminie maturalnym przydzielane są punkty rekrutacyjne z 

uwzględnieniem następujących współczynników rekrutacyjnych:  
Język obcy nowożytny (języki do wyboru: angielski, 
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 0.5 

Język polski  0.3 
Przedmiot do wyboru zadeklarowany przez 
kandydata/kę 0,2 

3. Jeżeli z danego przedmiotu (język obcy nowożytny, język polski, dowolny przedmiot wybrany przez 
kandydata/kę) na świadectwie maturalnym figuruje zarówno ocena z egzaminu maturalnego 
pisemnego, jak i ustnego, wówczas należy wpisać ocenę wyższą. 
 
W przypadku braku oceny z przedmiotu wybranego kandydat/ka otrzymuje 0 punktów. Przy braku 
oceny z języka obcego nowożytnego lub języka polskiego kandydat/ka nie jest dopuszczony do 
postępowania rekrutacyjnego.  
Kandydat/ka może więc uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za oceny z 
egzaminów maturalnych.  

 
4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza egzaminy ustne z języka obcego nowożytnego 

zadeklarowanego przez kandydata/kę i z języka polskiego. Kandydaci mogą otrzymać maksymalnie 70 
punktów rekrutacyjnych za egzamin z języka obcego nowożytnego i 30 punktów rekrutacyjnych z języka 
polskiego (łącznie maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za egzamin ustny z obu tych 
przedmiotów): 
a. Punkty te przydzielane są wg skali: 
język obcy nowożytny - ndst=0p., dst=20p., +dst=30p., db=45p., +db=55 p., bdb=70p., 
język polski - ndst=0p., dst=10p., +dst=15p., db=20p., +db=25p., bdb=30p. 
b. Egzamin jest zdany, gdy kandydat/ka otrzymał/a co najmniej 20 p. z języka obcego nowożytnego i co 
najmniej 10 p. z języka polskiego.  
 
Punkty rekrutacyjne uzyskane przez kandydata/kę za oceny na egzaminie maturalnym oraz na 
egzaminie ustnym są sumowane i są podstawą do umieszczenia nazwiska kandydata/ki na wspólnej 
dla wszystkich kandydatów liście rankingowej.  

 
IV. Na I rok studiów filologii niderlandzkiej przyjęci zostaną kandydaci z największą liczbą punktów według limitu 
przyjęć 
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Szczegółowe Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.kfn.uni.wroc.pl 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie licencjackie) 

 
 Na studia będą przyjęci zostaną kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata w zakresie filologii 
niderlandzkiej. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na dyplomie ze studiów 
pierwszego stopnia,  w ramach ustalonego limitu. 
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 

specjalność:                FILOLOGIA ROMAŃSKA - profil francuski 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                 studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
Kandydatów z maturą uzyskaną według nowych zasad obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. W 
postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyłącznie wyniki z maturalnych egzaminów pisemnych. Punkty 
ze świadectwa dojrzałości są przeliczane według następujących współczynników: 

 
Lp. Przedmiot Poziom Współczynnik 

rozszerzony 1,0 1 JĘZYK FRANCUSKI (PISEMNY) podstawowy 0,7 
rozszerzony 0,8 2 JĘZYK POLSKI (PISEMNY) podstawowy 0,5 
rozszerzony 0,6 

3 
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DO WYBORU LUB PRZEDMIOT 
DODATKOWO WYBRANY WSKAZANY PRZEZ KANDYDATA 
(PISEMNY) 

podstawowy 0,4 

 
Punktacja  z języka francuskiego na świadectwie dojrzałości jest obligatoryjna. 
Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym wzięty zostanie pod 
uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata. 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 
 
STARA MATURA 
Kandydatom ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według starych zasad oceny maturalne przeliczane są na 
punkty z nowej matury wg następującego przelicznika: 
 

Punkty przeliczeniowe za 
egzamin 

z języka francuskiego 
 w części pisemnej 

Punkty przeliczeniowe za 
egzamin  

z języka francuskiego 
 w części ustnej 

Punkty przeliczeniowe za 
egzamin  

z języka polskiego  
w części pisemnej 

 
 

Ocena 

1,0 0,7 0,6 
Celująca 50 35 30 
Bardzo dobra 40 28 24 
Dobra 30 21 18 
Dostateczna 20 14 12 
Dopuszczająca 10 7 6 
 

Punkty przeliczeniowe za 
egzamin 

z języka francuskiego 
 w części pisemnej 

Punkty przeliczeniowe za 
egzamin  

z języka francuskiego 
 w części ustnej 

Punkty przeliczeniowe za 
egzamin  

z języka polskiego  
w części pisemnej 

 
 

Ocena 

1,0 0,7 0,6 
Bardzo dobra 50 35 30 
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Dobra 35 24,5 21 
Dostateczna 20 14 12 
 
Od kandydatów na studia wymagane jest posiadanie na świadectwie dojrzałości oceny z języka 
francuskiego z części ustnej lub pisemnej lub obu tych części. Brak oceny oznacza dyskwalifikację 
kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 
 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstają dwie listy rankingowe. Limit miejsc jest dzielony 
między kandydatów z maturą uzyskaną wg nowych i starych zasad proporcjonalnie do liczby tych kandydatów. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifr.uni.wroc.pl 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu dyplomów licencjackich w zakresie filologii romańskiej, 
profil francuski lub porównywalnych (kryterium: ocena na dyplomie). W ramach limitu miejsc, po przyjęciu 
absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, przyjmuje się również absolwentów innych ośrodków – według 
rankingu dyplomów licencjackich (kryterium: ocena na dyplomie) 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalność:  FILOLOGIA  ROMAŃSKA -  profil  hiszpański  
 
Struktura studiów :  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                                       studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
Kandydatów z maturą uzyskaną według nowych zasad obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. W 
postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyłącznie wyniki z maturalnych egzaminów pisemnych. Punkty ze 
świadectwa maturalnego są przeliczane według następujących współczynników: 

 
Lp. Przedmiot Poziom Współczynnik 

JĘZYK HISZPAŃSKI 
(wyłącznie ocena z części pisemnej egzaminu 
maturalnego) 

rozszerzony 1,0 

albo   1 
INNY JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
(wyłącznie ocena z części pisemnej egzaminu 
maturalnego) 

rozszerzony 0,9 

2 JĘZYK POLSKI rozszerzony 0,7 

3 

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DO WYBORU LUB PRZEDMIOT 
DODATKOWO WYBRANY WSKAZANY PRZEZ KANDYDATA  
(jeśli będzie to język obcy (inny niż wskazany w 
punkcie 1) – wyłącznie ocena z części pisemnej 
egzaminu maturalnego) 

rozszerzony 0,5 

 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 
 
STARA MATURA  
Kandydatom posiadającym świadectwo dojrzałości uzyskane według starych zasad oceny maturalne 
przeliczane będą na punktację z nowej matury. 
Zastosowany będzie następujący przelicznik: 
Skala ocen: 2-6 
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Punkty przeliczeniowe 
za egzamin z języka obcego 

z części ustnej 

Punkty przeliczeniowe 
za drugi przedmiot zdawany 

w części pisemnej 

j. hiszpański inny 
j. obcy 

Punkty 
przeliczeniowe 
z j. polskiego 

z części 
pisemnej 

 
j. hiszpański pozostałe 

przedmioty 

Ocena 

—1,0— ––0,9— —0,7— —0,6— —0,5— 
celująca 50 45 35 30 25 
b.  dobra 40 36 28 24 20 
dobra 30 27 21 18 15 
dostateczna 20 18 14 12 10 
dopuszczająca 10 9 7 6 5 

 
 
Skala ocen: 3-5 
 

Punkty przeliczeniowe 
za egzamin z języka 

obcego z części ustnej 

Punkty przeliczeniowe 
za drugi przedmiot zdawany  

w części pisemnej 

j. hiszpański inny 
j. obcy 

Punkty 
przeliczeniowe 
z j. polskiego  

z części 
pisemnej j. hiszpański pozostałe 

przedmioty 

Ocena 

—1,0— ––0,9— —0,7— —0,6— —0,5— 
bardzo dobra 50 45 35 30 25 
dobra 35 31,5 24,5 21 17,5 
dostateczna 20 18 14 12 10 

 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego sporządzone zostaną dwie listy rankingowe. Limit miejsc zostanie 
podzielony między kandydatów z nową i starą maturą proporcjonalnie do liczby tych kandydatów. 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifr.uni.wroc.pl 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą w pierwszej kolejności i niezależnie od uzyskanej oceny 
końcowej na dyplomie licencjackim absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii romańskiej 
profil hiszpański Uniwersytetu Wrocławskiego. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie 
licencjackim. 
O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych 
ośrodków prowadzących studia pierwszego stopnia w zakresie filologii hiszpańskiej. O miejscu na liście 
rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim.  
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalność:  FILOLOGIA  SŁOWIAŃSKA  - profil rosyjski 
        - profil czeski 

        - profil serbski/ chorwacki 
        - profil ukraiński 
  
Struktura studiów :  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
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Lp Przedmiot Poziom Przelicznik 
Język rosyjski podstawowy 

rozszerzony 
0,7 
1,0 

1 

albo inny język nowożytny podstawowy 
rozszerzony 

0,6 
0,9 

2 Język polski podstawowy 
rozszerzony 

0,5 
0,7 

3 Przedmiot wskazany przez kandydata  
Inny niż uwzględniony w punkcie 1 

rozszerzony 
 

0,5 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego. 
Punkty wyliczone przy użyciu przelicznika za punkty z poszczególnych poziomów sumują się (brak poziomu 
rozszerzonego oznacza 0 punktów za ten poziom, podobnie brak przedmiotu wskazanego przez kandydata nie 
dyskwalifikuje kandydata, lecz otrzymuje on za ten przedmiot 0 punktów). Lista rankingowa kandydatów 
sporządzona zostanie na podstawie wyliczonej w ten sposób punktacji. Absolwenci szkół profilowanych, 
którzy nie mają obowiązku zdawania na maturze języka obcego, mogą zostać przyjęci, jeśli zdawali 
język obcy jako drugi przedmiot wybrany. 
 
STARA MATURA: 
 
W konkursie świadectw będą brane pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego: 

1. z języka polskiego (z ocen z egzaminu pisemnego i ustnego brana będzie pod uwagę korzystniejsza) 
2. z języka obcego (dowolnie wybrany język nowożytny); z ocen z egzaminu pisemnego i ustnego brana 

będzie pod uwagę korzystniejsza. 
3. z przedmiotu wybranego (będzie brana pod uwagę tylko jedna ocena, korzystniejsza dla kandydata) 

 
Punktacja: Oceny będą przeliczane na punkty: 
Punktacja za oceny z przedmiotu: 
 skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt. 80 pkt. 60 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 

  
 skala ocen 2-5: 

Bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt. 80 pkt. 40 pkt. 

 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Absolwenci 3-letnich studiów pierwszego stopnia filologii słowiańskiej (jedna z czterech specjalizacji) - 

odbytych w IFS Uniwersytetu Wrocławskiego – na podstawie konkursu dyplomów licencjackich (kryterium: 
ocena na dyplomie). 

 
 
Kierunek:    FILOLOGIA POLSKA  
     
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
     
NOWA MATURA 
 

Kandydatów z nową maturą obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. Wyrażone w procentach wyniki 
egzaminu maturalnego zostaną przeliczane na punkty w stosunku 1% = 1 punkt. 
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 Lista rankingowa zostanie ułożona na podstawie sumy punktów uzyskanych przez zdającego w części 
pisemnej egzaminu maturalnego z: 
    - języka polskiego: suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego (jeżeli kandydat nie zdawał 
egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – liczba punktów za poziom podstawowy)  
    - języka obcego nowożytnego: suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego (jeżeli kandydat nie 
zdawał egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – liczba punktów za poziom podstawowy) 
    - obowiązkowego przedmiotu wybranego: suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego (jeżeli 
kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – liczba punktów za poziom 
podstawowy). 
Osoby zakwalifikowane do ogólnopolskiego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego po przedstawieniu 
zaświadczenia o uczestnictwie w tym etapie otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania na 
świadectwie maturalnym z języka polskiego w części pisemnej (poziom podstawowy i rozszerzony). 
 Osoby zakwalifikowane do ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych po przedstawieniu odpowiednich 
zaświadczeń otrzymują odpowiednio maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania na świadectwie 
dojrzałości z języka obcego nowożytnego lub obowiązkowego przedmiotu wybranego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. 
 
STARA MATURA 
 
Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. Pod uwagę brane będą oceny z egzaminu dojrzałości z 
następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany (zgodnie z 
możliwościami wyboru na egzaminie maturalnym). W przypadku dwóch ocen z wymienionych przedmiotów na 
świadectwie dojrzałości pod uwagę brana będzie ocena korzystniejsza. 
Oceny przeliczane będą na punkty według poniższych zasad: 
 
skala ocen 2-6 

Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 
100 80 60 40 20 

skala ocen 3-5 
Bardzo dobry Dobry Dostateczny 

100 70 40 
 
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów na listach rankingowych 
sporządzanych oddzielnie dla osób zdających starą i nową maturę. Na podstawie tych list zostanie sporządzona 
lista przyjętych, na której – do wysokości limitu przyjęć – liczba miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie 
proporcjonalna do liczby kandydatów z poszczególnych grup.  
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifp.uni.wroc.pl 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Na studia zostaną przyjęci w pierwszej kolejności absolwenci stacjonarnych i eksternistycznych studiów 
pierwszego stopnia filologii polskiej prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski. 
Na pozostałe miejsca mogą być przyjęci: 
- absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii polskiej prowadzonych przez uniwersytety, 
wyższe szkoły zawodowe i kolegia. 
- absolwenci stacjonarnych studiów humanistycznych pierwszego stopnia, pod warunkiem uzupełnienia w 
czasie studiów minimum programowego dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia filologii polskiej (zgodnie 
z przyjętą i obowiązującą siatką). 
  

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej ułożonej na podstawie oceny na dyplomie 
licencjackim w ramach ustalonego limitu. 
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Wydział  Fizyki i Astronomii 
50-204 Wrocław,   pl. Maksa Borna 9 

pok. 102, tel. 071 37-59-357, 071 37 - 59 464  tel./fax. 071 321-76-82 
 
kierunki studiów:   ASTRONOMIA, FIZYKA 

Kierunek:              ASTRONOMIA 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjackie) 

 
W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu 

dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka (fizyka z astronomią, fizyka i astronomia), matematyka, 
chemia i informatyka (elementy informatyki). Jedyny wyjątek stanowią kandydaci ze starą maturą, którzy nie 
zdawali na egzaminie dojrzałości matematyki i fizyki. Mogą oni przystąpić do egzaminu wstępnego z tych 
przedmiotów, obejmującego program liceum. Ocena z egzaminu wstępnego w skali 4-stopniowej traktowana 
jest tak jak ocena z egzaminu dojrzałości. 

Komisja tworzy listę rankingową kandydatów na podstawie parametru rekrutacyjnego (S) wynikającego z 
ocen wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Liczbę punktów z każdego przedmiotu ustala 
się osobno, w następujący sposób: 
 
• STARA MATURA — ocenę z egzaminu dojrzałości lub z egzaminu wstępnego przelicza się na punkty 

według tabeli, a uzyskany wynik mnoży się przez 2; 
 

ocena liczba punków 
(skala 6-stopniowa) 

liczba punktów 
(skala 4-stopniowa) 

celująca 100  
bardzo dobra 90 100 
dobra 70 75 
dostateczna 50 50 
dopuszczająca 30  

 
• NOWA MATURA 2002 — wynik egzaminu maturalnego podany w punktach (jeśli matematyka zdawana 

była także na poziomie rozszerzonym to punkty uzyskane na obydwu poziomach sumuje się) mnoży się 
przez 2; 

• NOWA MATURA — wynik egzaminu maturalnego podany w procentach przelicza się na punkty (1% = 1 
punkt); jeśli przedmiot zdawany był także na poziomie rozszerzonym to punkty uzyskane na obydwu 
poziomach sumuje się. 
 
Spośród wyników za egzaminy maturalne z chemii i informatyki brany jest pod uwagę wynik (X) 

korzystniejszy dla kandydata. Parametr rekrutacyjny (S) jest sumą punktów uzyskanych z fizyki (F), 
matematyki (M) i pozostałych przedmiotów (X): 

 

S = F + M + X 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.astro.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek:                   FIZYKA 
specjalności:   
• fizyka ogólna (ze specjalnościami:  - fizyka doświadczalna,  

- fizyka teoretyczna                       
- nauczanie fizyki i matematyki) 

• fizyka komputerowa, 
• fizyka medyczna 
• ekonofizyka 
●     technologie informatyczne 
 
Struktura studiów: 
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   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)   
     studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie - w specjalnościach: fizyka  
       doświadczalna, fizyka teoretyczna, fizyka komputerowa, fizyka 
        nauczycielska, fizyka medyczna ). 
 
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjackie) 
 

W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu 
dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka (fizyka z astronomią, fizyka i astronomia), matematyka, 
chemia, informatyka (elementy informatyki) i biologia. Jedyny wyjątek stanowią kandydaci ze starą maturą, 
którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości matematyki i fizyki. Mogą oni przystąpić do egzaminu wstępnego z 
tych przedmiotów, obejmującego program liceum. Ocena z egzaminu wstępnego w skali 4 stopniowej 
traktowana jest tak jak ocena z egzaminu dojrzałości. 

Komisja tworzy listę rankingową kandydatów na poszczególne specjalności na podstawie parametru 
rekrutacyjnego (S) wynikającego z ocen wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Liczbę 
punktów z każdego przedmiotu ustala się osobno, w następujący sposób: 
 
• STARA MATURA - ocenę z egzaminu dojrzałości lub z egzaminu wstępnego przelicza się na punkty 

według tabeli, a uzyskany wynik mnoży się przez 2; 
 

ocena liczba punków 
 (skala 6-stopniowa) 

liczba punktów 
(skala 4-stopniowa) 

celująca 100  
bardzo dobra 90 100 
dobra 70 75 
dostateczna 50 50 
dopuszczająca 30  

 
• NOWA MATURA 2002 - wynik egzaminu maturalnego podany w punktach (jeśli matematyka zdawana była 

także na poziomie rozszerzonym to punkty uzyskane na obydwu poziomach sumuje się) mnoży się przez 2; 
• NOWA MATURA - wynik egzaminu maturalnego podany w procentach zamienia się na punkty (1% =1 

punkt), jeśli przedmiot zdawany był także na poziomie rozszerzonym to punkty uzyskane na obydwu 
poziomach sumuje się. 
 
Spośród wyników za egzaminy maturalne z chemii, informatyki i biologii brany jest pod uwagę wynik (X) 

najkorzystniejszy dla kandydata. Parametr rekrutacyjny (S) jest sumą punktów uzyskanych z fizyki (F), 
matematyki (M), i pozostałych przedmiotów (X): 

 

S = F + M + X . 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.wfa.uni.wroc.pl 
 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby z dyplomem co najmniej licencjata w zakresie fizyki, astronomii, chemii 
lub z dyplomem inżyniera.  
Podstawą postępowania kwalifikacyjnego będzie rozmowa kwalifikacyjna. Do rozmowy kwalifikacyjnej 
dopuszczone będą tylko te osoby, które zrealizowały program studiów licencjackich dający możliwość 
spełnienia, w trakcie studiów drugiego stopnia, wymagań stawianych absolwentowi magisterskich studiów 
fizyki.  
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia podstawową wiedzę z fizyki i matematyki na poziomie 
określonym w standardach licencjackich studiów fizyki, umiejętność logicznego myślenia i formułowania 
wniosków w analizie standardowych problemów fizyki. Obowiązujące zakresy wiedzy, właściwe dla 
wybranych specjalności, są określone w postaci zatwierdzonych przez Radę Wydziału wykazów 
zagadnień z podstawowych działów fizyki, matematyki i informatyki. Wykazy te są udostępnione 
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kandydatom w Dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału, co najmniej na rok przed rozpoczęciem 
postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest uzyskanie co najmniej 6 
punktów na rozmowie kwalifikacyjnej punktowanej w skali od 0 do 10. 

 
Na studia drugiego stopnia bez rozmowy kwalifikacyjnej przyjmowani są absolwenci studiów licencjackich 

Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z lat 2006 i 2007, którzy w trakcie tych studiów nie 
powtarzali semestru, uzyskali średnią arytmetyczną z ocen ze studiów powyżej 3,85 i których specjalność na 
studiach licencjackich jest zgodna z wybraną specjalnością studiów drugiego stopnia.  
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Wydział Matematyki i Informatyki 
50-384 Wrocław,  pl. Grunwaldzki 2/4 

pok. 202,  tel. 071 37-57-492, 071 37-57-493  tel./ fax 071 37-57-491 
e-mail: egzaminy@math.uni.wroc.pl  lub sekretariat@ii.uni.wroc.pl 

 
kierunki studiów:  INFORMATYKA, MATEMATYKA 

Kierunek:                   INFORMATYKA 
Struktura studiów:  
   studia pierwszego stopnia (3-letnie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Kierunek:                    MATEMATYKA 
Specjalności:  matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach 
   zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki 
   matematyka z informatyką 
   biomatematyka 
   nauczycielska 
   teoretyczna 
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie, poza specjalnościami: nauczycielska  
   i teoretyczna) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
           
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 

Odbędzie się wspólne postępowania kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale w 
systemie stacjonarnym i  niestacjonarnym . 

Oddzielnie kwalifikuje się kandydatów, którzy zdawali ,,nową maturę”  i oddzielnie kandydatów, którzy zdawali 
,,starą maturę”. 

NOWA MATURA 

Ustala się procedurę obliczania punktów kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 
podstawie nowej matury. 

Liczba punktów kwalifikacyjnych = maksimum z dwóch liczb:  P + 2R oraz P+R+I,  gdzie: 

P  jest wyrażonym w procentach wynikiem matury z matematyki na poziomie podstawowym; 

R jest wyrażonym w procentach wynikiem matury z matematyki na poziomie rozszerzonym; 

I  jest wyrażonym w procentach wynikiem matury z informatyki na poziomie rozszerzonym. 

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki na maturze, przyjmuje się, że P=R=0. Jeżeli kandydat 
zdawał egzamin z matematyki tylko na poziomie podstawowym, przyjmuje się, że R=0. Podobnie, przyjmuje się, 
że I=0 jeżeli kandydat nie zdawał matury z informatyki. 
 
Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30 procent punktów na poziomie 
podstawowym matury z matematyki. 

STARA MATURA 

Dla  kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę” przeprowadza się pisemny test kwalifikacyjny z matematyki, 
punktowany od 0 do 3000 punktów.  

Na studia stacjonarne będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 1000 punktów, a na studia 
niestacjonarne - kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 700 punktów. 

Kandydaci  zaznaczają w kolejności swoje preferencje kierunków i rodzajów studiów, na których chce 
studiować. Opłata rekrutacyjna nie zależy od liczby zaznaczonych preferencji.   
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Na podstawie wyników matur / testu sporządzone zostaną listy rankingowe kandydatów, w kolejności liczby 
uzyskanych punktów. Kwalifikacje na poszczególne kierunki oraz rodzaje studiów będą oparte o listy 
rankingowe według wskazanych preferencji. 

Przy ustalaniu listy rankingowej kandydatów ubiegających  o przyjęcie na podstawie nowej matury, gdy 
kandydaci osiągnęli ten sam wynik, przy ustaleniu miejsca na liście rankingowej bierze się pod uwagę wynik W  
z przedmiotu, wskazanego przez kandydata , innego niż matematyka i informatyka,  zdawanego na maturze na 
poziomie rozszerzonym, obliczony wg wzoru: 

W= Pw + Rw,, gdzie Pw, Rw są odpowiednio, liczbami procentowymi punktów w arkuszu I, II egzaminu pisemnego 
ze wskazanego przedmiotu. 

Z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunku: matematyka w roku akademickim 2007/2008 zwolnieni 
będą: 

1. uczestnicy zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej wytypowani przez Komitety Okręgowe Olimpiady, 

2. osoby zakwalifikowane do polskich eliminacji konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej  

w zakresie nauk ścisłych, 

3. medaliści i osoby wyróżnione w Konkursie Prac Uczniowskich z Matematyki organizowanym przez redakcję 
Delty, 

4. uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 24 punkty za zajęcia obowiązkowe na I roku matematyki na  

Uniwersytecie Wrocławskim, zaliczone w trybie przewidzianym dla uczniów uczestniczących w zajęciach na  

wyższych uczelniach. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową maturą i starą maturą, 
którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz o studiach na 
kierunkach informatyka i matematyka, dostępne są na stronie domowej Wydziału: http://www.wmi.uni.wroc.pl 
oraz na stronach www instytutów: 
Informatyka: http://www.ii.uni.wroc.pl 
Matematyka: http://www.math.uni.wroc.pl 
 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na informatyce 
 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata informatyki lub 
inżyniera informatyka. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik egzaminu. 
Egzamin wstępny: pisemny, w zakresie przedmiotów: Programowanie, Matematyka dyskretna, Algorytmy  
i struktury danych oraz Analiza numeryczna z programu stacjonarnych studiów  na kierunku informatyka na 
Uniwersytecie Wrocławskim.          

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2 -letnie magisterskie) na matematyce 

 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia na danej specjalności mogą się ubiegać kandydaci posiadający 

co najmniej tytuł licencjata lub równorzędny, o ile zaliczyli program zgodny w 70%  z programem studiów na 
danej specjalności na Uniwersytecie Wrocławskim.  
Kandydaci oprócz wymaganych dokumentów składanych na studia, powinni dołączyć odpis indeksu z uczelni, 
na której kandydat dotychczas studiował lub suplement do dyplomu 
Egzamin wstępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na 
Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie przedmiotów: Wstęp do matematyki, Analiza matematyczna, Algebra 
liniowa, Algebra  i rachunek prawdopodobieństwa. 

Egzamin oceniany jest w skali ocen od 2,0 (niedostateczny ) do 5,0 ( bardzo dobry).  Egzamin uważa 
się za zdany, jeżeli kandydat otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. 
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Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
50-145 Wrocław, ul. Szewska 48 
I p. pok. 101, tel. 071 37-52-223 

 
 
kierunki studiów:   ARCHEOLOGIA 

ETNOLOGIA 
HISTORIA 
HISTORIA SZTUKI 

   KULTUROZNAWSTWO 
MUZYKOLOGIA 
PEDAGOGIKA 
PSYCHOLOGIA  

 
 

Kierunek:  ARCHEOLOGIA 

Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) (pierwszy nabór na studia 2-letnie       

                     odbędzie się w roku akademickim 2009/2010). 

 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
 
Do obliczania punktów w rankingu osób przyjętych na I rok studiów będą brane pod uwagę wyniki pisemnego 
egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: historia, geografia, język obcy. Liczba procentów 
uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnożona przez współczynnik 1,0, zaś na poziomie 
podstawowym przez współczynnik 0,5.  
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
  
STARA MATURA 
 Brane pod uwagę będą oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów: historia, geografia i język 
obcy (ustne i pisemne). W przypadku, gdy kandydat nie zdawał tych przedmiotów na maturze, brane będą 
pod uwagę oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej, jednak uzyskane punkty mnożone 
będą przez współczynnik 0,5. Jeżeli kandydat posiada na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu zarówno 
w części ustnej i pisemnej, brana będzie pod uwagę suma punktów z obu części egzaminu. 
 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
  

Podstawą przyjęcia na studia będą listy rankingowe, ułożone proporcjonalnie dla liczby 
zgłoszeń kandydatów z „nową” i „starą” maturą. 
 

 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.archeo.uni.wroc.pl  
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Kierunek:   ETNOLOGIA 
 

Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA  
kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, w którym o miejscu zajętym na liście 
rankingowej decydować będzie punktacja uzyskana na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z 
dwóch przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących: język polski, geografia, historia, 
historia sztuki, wiedza o społeczeństwie. 
 
STARA MATURA  
kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, w którym o miejscu zajętym na 
liście rankingowej decydować będzie średnia arytmetyczna wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości. 
 Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
 Liczba miejsc dla kandydatów ze „starą i nową” maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby 
osób, które zostaną objęte procedurą konkursu świadectw. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.etnologia.uni.wroc.pl
   
   

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 Na studia drugiego stopnia etnologii przyjmowani będą absolwenci licencjackich studiów etnologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego w trybie stacjonarnym na podstawie złożenia kompletu dokumentów. 
 Absolwenci etnologicznych studiów licencjackich w trybie stacjonarnym innych uczelni przyjmowani 
będą na podstawie rankingu  ocen  na dyplomie ukończenia studiów licencjackich, w ramach ustalonego limitu 
miejsc. 

 
Kierunek:   HISTORIA 
 
Struktura:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – pierwszy nabór na studia 2-letnie 
magisterskie odbędzie się w roku akademickim 2009/2010 

 
Specjalizacje: nauczycielska  

            archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; dokumentalistyka konserwatorska; regionalistyka 
 
Zasady przyjęć na  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
W postępowaniu rekrutacyjnym brana będzie pod uwagę punktacja z pisemnego egzaminu z historii. 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma punktów procentowych za poziom podstawowy pomnożonych 
przez współczynnik 0,5 i punktów procentowych uzyskanych za poziom rozszerzony, pomnożonych przez 
współczynnik 1,0. 
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STARA MATURA 
W postępowaniu rekrutacyjnym brany będzie pod uwagę wyłącznie wynik pisemnego testu kwalifikacyjnego z 
historii. Test obejmować będzie program historii na poziomie szkoły średniej. W teście znajduje się 50 pytań. 
Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 2 punkty, za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi 
kandydat otrzymuje 0 punktów. Z testu można uzyskać od 0 do 100 punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli 
kandydat otrzyma co najmniej 58 punktów. 

Na studia będą przyjęci kandydaci, którzy zdadzą egzamin i otrzymają największą liczbę punktów (w 
ramach ustalonego limitu miejsc). 

 
Kandydaci na specjalizację nauczycielską oraz na pozostałe specjalizacje będą przyjmowani odrębnie 

w ramach ustalonych limitów miejsc. 
 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą będą proporcjonalne do liczb kandydatów 

biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (w ramach ustalonego limitu przyjęć). 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.hist.uni.wroc.pl 
 
Kierunek:  HISTORIA SZTUKI 
 
Struktura studiów:   
        studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
        studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
 
NOWA MATURA 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brane będą pod 
uwagę punkty z następujących przedmiotów z egzaminu maturalnego pisemnego: 
- język polski 
- historia sztuki lub historia 
- język obcy. 
O przyjęciu na studia będzie decydować suma punktów procentowych za poziom podstawowy pomnożonych 
przez współczynnik 0,5 za poziom podstawowy oraz za poziom rozszerzony przez  współczynnik 1,0. 
Brak któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brane będą pod 
uwagę oceny z następujących przedmiotów z egzaminu dojrzałości: 
- język polski (ocena z pisemnej pracy egzaminacyjnej) 
- historia lub historia sztuki (ocena z pisemnej pracy egzaminacyjnej lub egzaminu ustnego wg uznania 
kandydata) 
- język obcy (ocena z pisemnej pracy egzaminacyjnej lub egzaminu ustnego wg uznania kandydata, lub też 
ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku braku możliwości zdawania języka obcego na 
egzaminie maturalnym, np. w liceach plastycznych).  
O przyjęciu na studia będzie decydować średnia ocen z wyżej wymienionych przedmiotów. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
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Brak oceny na świadectwie z wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
W ramach ustalonego limitu miejsc liczba miejsc dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą będzie 
proporcjonalna do liczby kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ihsz.hist.uni.wroc.pl 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów 
licencjackich: 
- historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 
- historii sztuki innych uczelni. 
Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o sztuce, która jest punktowana w skali 0-
30 pkt. Na studia będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w ramach ustalonego limitu 
miejsc. 
 
 
Kierunek:  KULTUROZNAWSTWO 
 
Struktura studiów:    
        studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  
                     studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Zasady przyjęć na  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
 
NOWA MATURA 
Konkurs świadectw, tj. ranking wg sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z egzaminów 
pisemnych na poziomie rozszerzonym:  
- język polski 
- język obcy  
- jeden z przedmiotów do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, historia muzyki. 
 
W przypadku braku punktów z któregoś przedmiotu na poziomie rozszerzonym kandydat otrzymuje 0 punktów 
za ten przedmiot, co nie dyskwalifikuje go z postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
STARA MATURA 
Konkurs świadectw, tj. ranking sumy ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z następujących 
przedmiotów: 
- język polski (pisemny) 
- język obcy (ustny) 
- jeden z przedmiotów do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, historia muzyki (ustny lub 
pisemny – korzystniejszy dla kandydata). 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
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Brak któregoś z wymienionych przedmiotów nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, ale 
skutkuje otrzymaniem 0 punktów na ten przedmiot. 
Limit miejsc zostanie podzielony  proporcjonalnie do liczby kandydatów z „nową” i „starą” maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: 
www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, punktowana w skali 0-15 pkt. Jej tematem są problemy 
współczesnej kultury oraz wiedza z szeroko pojętej humanistyki zdobyta w trakcie studiów licencjackich. Do 
pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 1 punktu. 
 

 

Kierunek:  MUZYKOLOGIA 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
     
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

 
NOWA MATURA I STARA MATURA 
 
Rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
muzykologicznych. Dotyczyć ona będzie umiejętności muzycznych (w zakresie podstawowym), ściśle z nimi 
związanych zdolności analizowania utworów muzycznych oraz predyspozycji do studiowania na kierunku 
humanistycznym. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt.  
Kandydat musi posiadać umiejętność gry na instrumencie, co najmniej w zakresie podstawowej szkoły 
muzycznej. 
O przyjęciu (w ramach ustalonego limitu przyjęć) decyduje ranking punktów.  

 
 

 
Kierunek:  PEDAGOGIKA   
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

specjalność:  kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:  
konkurs świadectw dojrzałości na podstawie wyników egzaminu maturalnego uzyskanych z dwóch  
przedmiotów  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wariant wskazany przez kandydata):   
- języka polskiego  
- historii lub biologii (do wyboru przez kandydata)  
Brak punktacji z historii lub biologii skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
oraz sprawdzian praktyczny 
-  poprawności wymowy i pisania (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i  
płynności oraz umiejętnością pisania  tekstu pod dyktando); 
- predyspozycji muzycznych (kandydat winien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 
wysokości dźwięku, melodii); 
- predyspozycji plastycznych (kandydat winien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie percepcji barw i 
kształtów oraz wzajemnej ich zależności). 
 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów  procentowych 
uzyskanych z przedmiotów za poziom podstawowy (ze współczynnikiem 0,5)  lub  poziom rozszerzony 
(współczynnik 1,0) w ramach ustalonego limitu przyjęć. Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali  0 
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– 15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego 
elementu sprawdzianu. 
Przy kwalifikacji na studia w ramach limitu miejsc brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z 
powyższych przedmiotów oraz wynik kwalifikacji praktycznej. Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową w 
ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
STARA MATURA 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs świadectw dojrzałości na podstawie średniej ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości  z:  
- języka polskiego (z części ustnej i pisemnej)    
- historii, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie (jeden przedmiot do wyboru przez kandydata) – 
ocena z części ustnej 
Brak oceny z historii, biologii , geografii lub wiedzy o społeczeństwie skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
oraz sprawdzian praktyczny  
- poprawności wymowy i pisania (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i 
płynności oraz umiejętnością pisania  tekstu pod dyktando); 
- predyspozycji muzycznych (kandydat winien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 
wysokości  dźwięku, melodii); 
- predyspozycji plastycznych (kandydat winien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie percepcji barw i 
kształtów oraz wzajemnej ich zależności).  
       
Przy kwalifikacji na studia w ramach limitu miejsc brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z 
powyższych przedmiotów oraz wynik kwalifikacji praktycznej. Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w 
skali  0 – 15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z 
każdego elementu sprawdzianu. Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową w ramach ustalonego limitu 
miejsc.                
 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą będą proporcjonalne do liczby kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu przyjęć.  
 
O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl 
 

Kierunek:  PEDAGOGIKA 

Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjackie) 
 
NOWA  MATURA 
konkurs  świadectw dojrzałości na podstawie wyników uzyskanych na maturze (w części pisemnej) z 
przedmiotów: 
- języka polskiego -  poziom  podstawowy i rozszerzony 
- historii lub biologii (do wyboru przez kandydata) - poziom podstawowy i rozszerzony 
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Brak punktacji z historii lub biologii skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
Lista rankingowa sporządzona zostanie na podstawie sumy punktów procentowych uzyskanych  z  przedmiotów 
łącznie za poziom podstawowy (ze współczynnikiem 0,5)  i  poziom rozszerzony (współczynnik 1,0). 
 
STARA  MATURA 
konkurs świadectw dojrzałości na podstawie średniej  ocen  uzyskanych na egzaminie dojrzałości z:   
-   języka polskiego (z części ustnej i pisemnej) 
-   historii, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie (jeden przedmiot do wyboru przez kandydata) - 
ocena z części ustnej 
Brak oceny z historii, biologii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Lista rankingowa  sporządzona zostanie na podstawie średniej ocen z powyższych przedmiotów. 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą będą proporcjonalne do liczby kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu  przyjęć. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek:  PEDAGOGIKA 

Struktura studiów:    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
                                      

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Podstawą kwalifikacji na studia jest: 
- dyplom licencjata – kierunków pedagogicznych i nauczycielskich – lub zaświadczenie o ukończeniu studiów 
licencjackich w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji, 
- potwierdzona przez macierzystą uczelnię średnia ocen ze studiów licencjackich. 
 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa w oparciu o średnią ocen uzyskaną w czasie studiów licencjackich  
i oceny z dyplomu licencjackiego w ustalonym limicie przyjęć 
 
 

Kierunek:  PSYCHOLOGIA 
Struktura studiów:   jednolite studia magisterskie (5-letnie) 
 
Zasady przyjęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
NOWA MATURA 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie świadectwa dojrzałości przelicza punkty wyrażone w 
procentach, uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym, z pisemnej części obowiązkowej i 
dodatkowej. Punkty z poziomu podstawowego mnożone są przez 0.25, z poziomu rozszerzonego przez 0.5, a 
następnie sumowane. 

Na świadectwie dojrzałości kandydat musi wykazać się punktacją z języka polskiego oraz z dwóch 
przedmiotów preferowanych przez Instytut Psychologii: biologia, matematyka, historia. 
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Jeżeli kandydat uzyska punkty z większej liczby przedmiotów, z listy wskazanej przez Instytut Psychologii, 
wpisuje dwa przedmioty z najwyższą punktacją. Na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników ustalona 
zostanie lista rankingowa, stanowiąca podstawę przyjęcia kandydatów.  

 
STARA MATURA  
 
Egzamin pisemny – test z języka polskiego (25 pytań), matematyka (25 pytań), biologia (25 pytań). Test 
obejmować będzie materiał szkoły średniej ogólnokształcącej. Kandydat może uzyskać maksymalnie 75 
punktów. 

O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie wyników testu. 
 

Liczba miejsc dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą będzie proporcjonalna do liczby kandydatów 
przystępujących do postępowania rekrutacyjnego. 

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.psychologia.uni.wroc.pl 
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WYDZIAŁ  NAUK  PRZYRODNICZYCH 
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 35,  

tel. 071 37-52-221 
 
 
kierunki studiów:   BIOLOGIA 

BIOTECHNOLOGIA 
GEOGRAFIA 
GEOLOGIA 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
specjalizacje nauczycielskie : biologia z chemią, geografia z biologią, geografia z historią  
 
ZASADY OGÓLNOWYDZIAŁOWE:  
1. Liczba miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Nauk 
Przyrodniczych zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby osób, które zostaną objęte procedurą rekrutacyjną .  
 
2. Oceny ze starej matury przeliczane będą na punkty w sposób podany w poniższej tabeli: 

 skala ocen 2-6 skala ocen  2-5 
ocena ocena punkty ocena Punkty 
dopuszczająca  2   30     2   0 
dostateczna 3   50   3    50 
dobra   4   70     4                        75 
bardzo dobra  5   90   5   100 
celująca  6             100   
 
3. Przy procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatów z nową maturą brana będzie pod uwagę punktacja z 
części pisemnej egzaminu maturalnego. Brak punktacji za wymagany przedmiot nie dyskwalifikuje kandydata, 
lecz skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
4. Kandydaci ze starą maturą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie maturalnym na punkty. 
Brane będą pod uwagę oceny z części pisemnej bądź ustnej egzaminu maturalnego. W przypadku dwóch 
różnych ocen będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza. Jeżeli na świadectwie maturalnym nie będzie 
oceny z danego przedmiotu będzie brana pod uwagę ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.     
 
 
 
Kierunek :   BIOLOGIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                                   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Rekrutacja na kierunek biologia prowadzona jest na dwie specjalizacje: Biologia oraz Biologia z chemią. 
Biologia z chemią jest specjalizacją nauczycielską. Jej ukończenie na poziomie licencjackim uprawnia do 
nauczania biologii oraz chemii w gimnazjum. Dla studentów specjalizacji Biologia (nienauczycielska) blok 
pedagogiczny nie będzie organizowany i jej absolwenci nie będą mieć uprawnień do pracy w szkole. 
Absolwenci obu specjalizacji będą przyjmowani na dwuletnie, studia drugiego stopnia. 
 
NOWA MATURA          
W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci, którzy na maturze zdawali biologię na poziomie 
rozszerzonym, wg liczby uzyskanych punktów, która będzie sumą punktów uzyskanych na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. Jeżeli w tej grupie będą kandydaci z jednakową liczbą punktów, kończący 
listę rankingową, w pierwszej kolejności zostaną przyjęci ci, którzy oprócz biologii zdawali – spośród 
przedmiotów dodatkowych – chemię. O kolejności decydować będzie liczba punktów z przedmiotu 
dodatkowego, tj. z chemii.  
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Jeżeli przy tak ustalonej liście rankingowej pozostaną wolne miejsca, przyjmowani będą kandydaci, którzy 
zdawali biologię na poziomie podstawowym, wg liczby uzyskanych punktów. Pierwszeństwo wśród nich także 
będą mieć kandydaci, którzy oprócz biologii zdawali chemię lub – przy stale niewypełnionym limicie – inny 
przedmiot dodatkowy (do wyboru spośród: matematyka, fizyka z astronomią, geografia). 
Przy stale niewypełnionym limicie miejsc, o przyjęcie na studia biologiczne mogą się ubiegać kandydaci, którzy 
zdawali na maturze inne niż wskazane wyżej przedmioty. Kolejność przyjęć zostanie ustalona wg liczby 
uzyskanych punktów. 
 
STARA MATURA 
Kandydaci ze starą maturą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie dojrzałości na punkty. 
Brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego. Jeżeli na świadectwie 
maturalnym brak oceny któregoś spośród niżej wskazanych przedmiotów, uwzględniona zostanie ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły. W przypadku zdawania przedmiotu w części ustnej jak i pisemnej, pod uwagę 
brana jest ocena korzystniejsza. 
W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą oceny z biologii, dalej z chemii, geografii, a w razie 
konieczności z fizyki i języka nowożytnego. 
 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się: 
a/ absolwenci studiów licencjackich biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i biologii innych uniwersytetów w kraju, 
w których kierunek ten uzyskał akredytację. 
b/ absolwenci studiów licencjackich biologii uczelni, w których kierunek do tej pory nie uzyskał akredytacji. 
c/ absolwenci innych kierunków, jeżeli program studiów jest zgodny co najmniej w 70% z programem studiów 
biologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim.  
 
Punktacja: Absolwenci spełniający wymogi podpunkt a, którzy w czasie studiów uzyskali średnią z ocen nie 
niższą niż 3,76 są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Inni kandydaci rekrutowani będą wyłącznie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana 
jest w skali od 0 do 5 punktów. Wynik rozmowy jest pozytywny, gdy kandydat uzyska przynajmniej 2 punkty. 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów, w ustalonym limicie przyjęć. 
 
 
Kierunek:   BIOTECHNOLOGIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 

NOWA MATURA 
O przyjęcie na studia mogą starać się ci kandydaci, którzy na maturze zdawali biologię lub chemię na 
poziomie rozszerzonym. 
O kolejności przyjęć decydować będzie suma punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminów maturalnych 
zdawanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia, chemia, 
matematyka, fizyka, język obcy. Brany będzie pod uwagę wyłącznie wynik z pisemnego egzaminu 
maturalnego. W przypadku kandydatów z jednakową sumą punktów uzyskanych z przedmiotów maturalnych 
będą brane pod uwagę punkty uzyskane przez kandydata kolejno z: 

1) chemii, lub fizyki lub matematyki (najwyższa punktacja) 
2) biologii 
3) języka nowożytnego 

STARA MATURA 
 Kandydaci, którzy legitymują się tzw. starą maturą będą kwalifikowani na studia wyłącznie na podstawie 
wyniku rozmowy kwalifikacyjnej  z przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem biologii 
molekularnej i chemii organicznej. Rozmowa punktowana jest w skali0-50 punktów. Za wynik pozytywny uznaje 
się uzyskanie minimum 20 punktów.  
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Jeżeli limit miejsc przeznaczonych dla kandydatów ze „starą” maturą nie zostanie wypełniony, miejsca 
te zostaną przeznaczone dla kandydatów z „nową” maturą. 
 Z postępowania  zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
 
1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata (do rekrutacji nie mogą 
przystąpić osoby legitymujące się dyplomem mgr inż. biotechnologii lub mgr biotechnologii).2.   przystąpienie do 
rozmowy kwalifikacyjnej 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich: biotechnologii; 
absolwenci innych wydziałów/uczelni, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z biotechnologii, 
biochemii, biologii ze specj. mikrobiologii lub ochrony środowiska, chemii i chemii biologicznej pod 
warunkiem uzupełnienia różnic programowych w zakresie określonym przez komisję kwalifikacyjną. 
Kandydaci z innych kierunków studiów i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu 
studiów lub suplement. Kandydaci spoza Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są wykazać się 
znajomością języka angielskiego na poziomie obowiązującym absolwentów studiów licencjackich Wydziału 
Nauk Przyrodniczych. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być dyplom potwierdzający zdanie 
egzaminu Cambridge First Certificate lub zaświadczenie zdania egzaminu państwowego. 

 
Punktacja: 

-absolwenci studiów licencjackich biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz biotechnologii innych uczelni 
posiadających akredytację, którzy w czasie studiów uzyskali średnią  ocen co najmniej 3,76 będą zwolnieni z 
rozmowy kwalifikacyjnej; 

- kandydaci innych kierunków studiów i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego rekrutowani będą wyłącznie na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 5. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia: 
- wiedzę ogólną oraz znajomość metod badawczych, uzyskanych w czasie studiów licencjackich w zakresie 
wymaganym do wykonania pracy magisterskiej w jednej z oferowanych przez Instytut Biochemii i Biologii 
Molekularnej specjalności; 
- umiejętność prawidłowego i jasnego formułowania celu pracy eksperymentalnej, zaplanowania 
eksperymentów i krytycznej analizy ich wyników (na wybranym przez kandydata przykładzie).  
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. 
 
 

Kierunek:   GEOGRAFIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Zasady przyjęć  na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 

NOWA MATURA 
 

1. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa zawierająca sumę uzyskanych punktów z przedmiotów: 
obowiązkowych:  języka polskiego, języka obcego, geografii oraz: 
dodatkowego, jednego z następujących do wyboru :  matematyki lub fizyki lub historii lub biologii. 

 
2. W przypadku osób pragnących studiować specjalizację nauczycielską: 
Geografia z biologią – wymagana będzie ocena z biologii na świadectwie dojrzałości (dotyczy drugiego, 
dodatkowego przedmiotu) 

 
Geografia z historią – wymagana będzie ocena z historii na świadectwie dojrzałości (dotyczy drugiego, 
dodatkowego przedmiotu) 
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W przypadku przedmiotów obowiązkowych za wybranie poziomu rozszerzonego, uzyskane wartości 
powyżej 30% będą pomnożone przez 1,5  
 
STARA MATURA 

Przy starej maturze będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski (pisemny 
egzamin maturalny), język obcy, geografia i do wyboru z: matematyki  lub fizyki lub historii lub biologii – 
przeliczane wg zasad wydziałowych (brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej egzaminu 
maturalnego lub, w przypadku ich braku, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły). W przypadku zdawania 
egzaminu maturalnego z przedmiotu zarówno w części ustnej jak i pisemnej pod uwagę brana jest ocena 
wyższa.  

Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
- posiadanie dyplomu ukończenia  studiów pierwszego stopnia  z tytułem licencjata 
- przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia  mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich: 
- uniwersyteckich kierunków geograficznych; 
- innych kierunków: ochrony środowiska, geologii uniwersyteckiej i politechnicznej oraz innych pokrewnych. 
Kandydaci z innych kierunków i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu studiów lub 
suplement.  
 
Punktacja: 
- absolwenci studiów licencjackich geograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych akredytowanych 
kierunków geograficznych, którzy uzyskali średnią ze studiów co najmniej 3,76 są zwolnieni z rozmowy 
kwalifikacyjnej; 
- innych kierunków i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego - rekrutacja wyłącznie na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej z geografii – zakres studiów licencjackich. Rozmowa punktowana jest w skali od 0 do 5 pkt. 
Egzamin uważa się za zdany jeżeli kandydat uzyska minimum -  2 pkt. 
 
 
Kierunek:  GEOLOGIA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

       studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
       

 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według punktów uzyskanych z przedmiotów: geografia, język  
obcy oraz  jednego z czterech przedmiotów: fizyka, matematyka, chemia, biologia.  
. 
  
 
NOWA MATURA 
Brana będzie pod uwagę punktacja z nowej matury z przedmiotów: geografia, język obcy (część pisemna) 
oraz jednego z czterech przedmiotów: fizyka, matematyka, chemia, biologia. Za wybranie poziomu 
rozszerzonego uzyskane wartości będą pomnożone przez 1,5. Uzyskane punkty za przedmioty będą 
sumowane. 

 
 

STARA MATURA 
Oceny ze starej matury będą przeliczane na punkty według zasad ogólnowydziałowych z  przedmiotów: 
geografii, języka obcego oraz jednego z czterech przedmiotów (fizyka, matematyka, chemia, biologia). 
Brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego a w przypadku ich braku 
oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. W przypadku zdawania przedmiotu zarówno w części ustnej jak i 
pisemnej pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza.  

Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci  i finaliści Konkursu Młodych Naukowców Unii 
Europejskiej. 
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Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
1.  posiadanie dyplomu licencjata 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się : 

 - osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich  lub na kierunku geologia,  
    ukończonych  na UWr. lub na innej uczelni,  

- osoba, która ukończyła studia licencjackie  lub magisterskie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem 
uzyskania tematu pracy magisterskiej oraz zobowiązania się opiekuna pracy do prowadzenia studenta wg 
indywidualnego programu studiów (uwzględniającego zaliczenie wybranych przedmiotów ze studiów 
licencjackich). Program ten komisja kwalifikacyjna (w porozumieniu z opiekunem) określa indywidualnie dla 
każdego kandydata.2. przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej która, obejmuje znajomość podstawowej 
terminologii geologicznej w zakresie  studiów licencjackich (szczególnie mineralogii i petrologii, geologii 
historycznej, geologii dynamicznej, hydrogeologii), znajomość podstawowych metod badawczych w geologii, 
znajomość zagadnień związanych z wybranym tematem pracy magisterskiej i motywacja wyboru tematu. 
Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 5. Wynik uznaje się za pozytywny, jeżeli kandydat uzyska co 
najmniej 2 punkty. 
 
Zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej :  
Absolwenci studiów licencjackich kierunku geologia Uniwersytetu  Wrocławskiego oraz innych akredytowanych 
studiów geologicznych z roku akademickim 2006/2007, którzy uzyskali w trakcie 3 lat studiów średnią ocen co 
najmniej 3,76. W przypadku zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej kandydatowi przyznaje się maksymalną ilość 
punktów (5 pkt.). 
W przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niż określona liczba miejsc, na studia (specjalizacje) 
przyjęci zostaną kandydaci z najwyższą liczbą punktów (w przypadku równej liczby punktów decydować będzie 
średnia końcowa ze  studiów licencjackich). 
 
 

Kierunek:  OCHRONA ŚRODOWISKA 

Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
  
         
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

 
NOWA MATURA 
Podstawą rekrutacji kandydatów z nową maturą będą  wyniki egzaminu maturalnego z: 
- jednego przedmiotu obowiązkowego – biologia lub geografia (do wyboru) – poziom podstawowy  
- oraz jednego przedmiotu dodatkowego – biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, biologia z 
ochroną środowiska (do wyboru) – poziom rozszerzony  
 
W przypadku zdawania przez kandydata przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym  uzyskane 
wyniki będą pomnożone x 1,5. Uzyskane wartości będą zsumowane. 
 
STARA MATURA 
W przypadku kandydatów ze starą maturą, brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego jednego  z 
czterech obowiązkowych przedmiotów: biologia, chemia, geografia, biologia z ochroną środowiska oraz 
ocena uzyskana na świadectwie maturalnym z dodatkowego przedmiotu spośród sześciu wymienionych: 
biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, biologia z ochroną środowiska.  
W przypadku  zdawania na maturze przedmiotu zarówno w części ustnej jak i pisemnej, pod uwagę brana jest 
ocena korzystniejsza. 
 
O kolejności na liście rankingowej decydować będzie suma uzyskanych punktów. 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci  i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
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- posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich   
- przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej  

O przyjęcia na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich: 
- uniwersyteckich kierunków ochrony środowiska i pokrewnych 
- ochrony środowiska i inżynierii środowiska akademii rolniczych, politechnik i wyższych szkół pedagogicznych 
- innych szkół wyższych (np.  prywatnych) z kierunków ochrony środowiska i pokrewnych. 
  Kandydaci spoza Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu studiów lub suplement, w celu 
ustalenia różnic programowych (zgodność 70 %). 

 
Zakres tematyki rozmowy sprawdzającej predyspozycje do studiowania: 
I. Ekologia (Relacje organizm - środowisko, adaptacja do środowiska, skale ekologiczne organizmów. 
Dynamika populacji. Organizacja, różnorodność i typologia ekosystemów. Zoo- i  fitocenoza w ekosystemach. 
Cykle biogeochemiczne.) 
II. Ochrona przyrody  (Cele ochrony przyrody. Kategorie zagrożenia gatunków. Strategia i ochrona przyrody w 
Polsce, Unii  Europejskiej i na świecie. Zasoby przyrody.)  
III. Zagrożenia i ochrona środowiska (Globalne, regionalne, lokalne problemy środowiskowe – zmiany 
klimatu, pustynnienie, zanieczyszczenie pedosfery, hydrosfery i atmosfery. Sposoby monitorowania i 
przeciwdziałania degradacji środowiska przyrodniczego).   
Polecana literatura: 

- Ekologia – Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności,  Charles J. Krebs,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 

- Środowisko przyrodnicze Polski, [Starker & red.], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 
 

Punktacja: 
Absolwenci studiów licencjackich ochrony środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz innych kierunków 
ochrony środowiska akredytowanych, którzy w czasie studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,76 będą 
zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Kandydaci po ochronie środowiska UWr. i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy nie uzyskali średniej ocen 
3,76, rekrutowani będą wyłącznie na podstawie  rozmowy kwalifikacyjnej. 
Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 1 do 5. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest  
uzyskanie minimum 2 punktów. 

 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów. O wyborze specjalności decyduje 
punktacja.  
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Wydział Nauk Społecznych 
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3 

pok.  29, tel. 071 37-55-205 – europeistyka, stosunki międzynarodowe 
pok. 34, tel. 071 37-55-265 - filozofia 

pok. 34, tel. 071 37-55-200 – politologia 
pok. 28, tel. 071 37-55-266 – socjologia 

 
 
kierunki studiów:  EUROPEISTYKA 

FILOZOFIA 
POLITOLOGIA 
SOCJOLOGIA 

    STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE 
 
 
Kierunek:   EUROPEISTYKA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 

 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Ranking kandydatów zostanie ustalony na podstawie wyników 
uzyskanych na maturze. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą uwzględniane punkty z następujących 
przedmiotów: 

- z języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) – punkty uzyskane  
w części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym – max. 200 pkt. 
- z historii – punkty uzyskane na poziomie podstawowym i rozszerzonym – max. 200 pkt. 
- z geografii – punkty uzyskane na poziomie podstawowym i rozszerzonym max. 200 pkt. 

Jeśli kandydat nie zdawał na maturze, któregoś z wyżej wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten 
egzamin 0 punktów, ale może starać się o przyjęcie na studia. 

Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, przyjęci będą kandydaci z najwyższą liczbą punktów 
procentowych uzyskanych za wymienione wyżej przedmioty. 
 
STARA MATURA 
 
Kandydaci ze ,,starą maturą” zdają egzamin w formie pisemnego testu, którego treść w około 70% obejmuje 
materiał historii Polski i historii powszechnej od XVIII wieku, a w około 30% geografię polityczna i gospodarczą. 
Egzamin punktowany jest w skali od 2 do 5. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska ocenę co 
najmniej dostateczną (3,0). 
Jeżeli wielu kandydatów uzyska tę samą ocenę, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu 
miejsc na dany rok, to o  przyjęciu zadecydują dodatkowe kryterium: wyższa średnia ocen na świadectwie 
dojrzałości z historii i geografii. 

 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie między kandydatów  ze stara i nową maturą, przystępujących 
do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl 

 
Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku Europeistyka, Politologia i Stosunki 
Międzynarodowe. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia absolwentów studiów pierwszego stopnia 
kierunków Politologia i Stosunki Międzynarodowe jest 60% zgodność zrealizowanego przez nich programu 
studiów z minimum  (standardem) programowym studiów pierwszego stopnia dla kierunku Europeistyka. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Listę rankingową tworzy się na podstawie wyników testu 
kompetencyjnego (50% noty końcowej), średniej ocen uzyskanej w czasie studiów pierwszego stopnia  (30% 
noty końcowej) oraz oceny pracy licencjackiej (20% noty końcowej). 
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Kierunek: FILOZOFIA 
 
Struktura studiów:  
 studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – specjalność: komunikacja społeczna 
 
Zasady przyjęć na  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  
 
Kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości. 
Wszyscy kandydaci będą umieszczani  na dwóch listach rankingowych, odrębnych dla kandydatów z „nową”  
i „starą” maturą. 
Liczba przyjętych osób ze „starą” i „nową” maturą będzie ustalona procentowo, jako równa procentowemu 
udziałowi kandydatów ze „starą’ i „nową” maturą w ogólnej liczbie kandydatów. 
Ranking punktów otrzymanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o przyjęciu na studia do wyczerpania 
limitu miejsc, przy zachowaniu podanej wyżej proporcji kandydatów ze „starą i „nową” maturą. 
 
NOWA MATURA 
 
Punktowane będą wyniki egzaminu maturalnego. Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na maturze w 
części pisemnej i ustnej, na poziomach podstawowym i rozszerzonym a także bez określenia poziomu (zgodnie 
z uregulowaniami prawnymi MNiSW). 
 
Punktacja:  

• wszystkie punkty procentowe z przedmiotów zdawanych na poziomie  podstawowym x 0,5 
• wszystkie punkty procentowe z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym x 1,0 
• wszystkie punkty procentowe z przedmiotów zdawanych bez określenia poziomu x 0,5 

 
Zsumowane punkty stanowią podstawę sporządzenia listy rankingowej. 

W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć znajdą się kandydaci z taką samą 
ilością punktów, pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy otrzymali większą ilość punktów: 
 

• z egzaminu pisemnego z języka polskiego, następnie 
• z egzaminów na poziomie rozszerzonym 

 
STARA MATURA:  
 
Punktowane będą wyniki egzaminu maturalnego. Uwzględnia się wszystkie oceny z tym, że: 
 

• oceny z przedmiotów: język polski oraz filozofia mnożone są x 1,5 
 

Punktacja za oceny z przedmiotu: 
Skala ocen 1 - 6 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

 
Skala ocen 2 - 5 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć znajdą się kandydaci z taką samą 
ilością punktów, pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy otrzymali większą ilość punktów: 
 

• z języka polskiego, następnie 
• z egzaminu pisemnego z języka polskiego 

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.filozofia.uni.wroc.pl 
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Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia 
filozofii. 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie licencjackim. W oparciu o to kryterium 
sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu 
przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną o przyjęciu rozstrzygnie średnia arytmetyczna ocen ze 
studiów licencjackich. 
 
 
Kierunek: FILOZOFIA 
Specjalność: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
 
Struktura studiów: 2 – letnie uzupełniające studia magisterskie 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
O przyjęcie ubiegać się mogą osoby z uzyskanym licencjatem dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia. 
Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 
- ocenę programu studiów pierwszego stopnia dokonywaną pod kątem jego kompatybilności z programem 
studiów magisterskich; 
- ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia; 
- rozmowę kwalifikacyjną.  
 
- Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie zainteresowań i planów edukacyjnych kandydata (w nawiązaniu do 
odbytych  studiów pierwszego stopnia). Rozmowa będzie oceniania w skali punktowej od 0 do 100. Za wynik 
pozytywny rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się uzyskanie minimum 40 punktów. 
- Program  studiów pierwszego stopnia oceniany będzie w skali punktowej od 0 do 50. 
- Wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia (ocena na dyplomie licencjackim) oceniany będzie w skali 
punktowej od 30 do 50 (ocena mnożona będzie przez 10: przykładowo ocena studiów 3,5 daje wynik 35 
punktów).  
 
 

Kierunek:  POLITOLOGIA 

Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
              studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

 
Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 

 
NOWA MATURA 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Ranking kandydatów zostanie ustalony na podstawie wyników 
uzyskanych na egzaminie maturalnym. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą uwzględniane punkty z 
następujących przedmiotów:- języka nowożytnego obowiązkowego – punkty uzyskane w części pisemnej j 
egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym – max. 200 pkt.- historii – punkty uzyskane na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym – max. 200 pkt. wiedzy o społeczeństwie – punkty uzyskane na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym max. 200 pkt. 

 
Jeśli kandydat nie zdawał na maturze, któregoś z wyżej wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten 

egzamin 0 punktów, ale może starać się o przyjęcie na studia. 
Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, przyjęci będą kandydaci z najwyższą liczbą punktów 

procentowych uzyskanych za wyżej wymienione przedmioty. 
 
Uwaga: Biorąc pod uwagę sposób doboru przedmiotów na maturze, możliwe są dwie sytuacje: albo 

zdający wybierze jako przedmiot obowiązkowy historię, a jako dodatkowy wiedzę o społeczeństwie, albo WOS 
będzie wybranym przedmiotem obowiązkowym, a historia dodatkowym. Obie te sytuacje traktowane są 
jednakowo. 
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STARA MATURA 

 
Kandydaci ze ,,starą maturą” zdają ustne egzaminy wstępne z historii oraz wiedzy o społeczeństwie i 

współczesnych stosunkach międzynarodowych. Podczas egzaminu kandydaci losują 2 zestawy pytań. 
Każdy z nich zawiera dwa pytania. W pierwszym zestawie będzie jedno pytanie z historii Polski i jedno pytanie z 
historii powszechnej (od XVIII w.). Drugi zestaw będzie zawierał po jednym pytaniu z wiedzy o społeczeństwie 
oraz ze współczesnych stosunków międzynarodowych. Lista pytań egzaminacyjnych znajduje się na 
stronach internetowych Instytutu Politologii (www.politologia.uni.wroc.pl). 

Nota końcowa z egzaminu wstępnego jest średnią ocen uzyskanych z egzaminu z historii oraz z egzaminu 
z wiedzy o społeczeństwie. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tyko ci kandydaci, którzy 
uzyskają co najmniej ocenę dostateczną z każdego egzaminu. Egzamin punktowany będzie w skali od 2 do 
5.Jeżeli kilku kandydatów uzyska tę samą średnią, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie 
limitu miejsc na dany rok, to o kolejności przyjęć decydują dodatkowe kryteria: 1) wyższa ocena z egzaminu z 
wiedzy o społeczeństwie na egzaminie wstępnym oraz 2) wyższa średnia ocen na świadectwie maturalnym z 
historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Kandydaci na studia stacjonarne, którzy na egzaminie wstępnym uzyskają średnią ocenę co najmniej 3.0, 
a nie zostaną przyjęci z powodu braku miejsc, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym na 
studia niestacjonarne bez konieczności ponownego zdawania egzaminu wstępnego, jeśli wyrażą taką wolę 
przed dniem rozpoczęcia egzaminów na studia niestacjonarne. Kandydaci nie zakwalifikowani na studia 
niestacjonarne we Wrocławiu  z powodu braku miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów na studia 
niestacjonarne  w Miliczu. 

 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie między kandydatów  ze stara i nową maturą, przystępujących 
do postępowania rekrutacyjnego. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna.  
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Listę rankingową tworzy się na podstawie wyników testu 
kompetencyjnego (50% noty końcowej), średniej ocen uzyskanej w czasie studiów (30% noty końcowej) oraz 
oceny pracy licencjackiej (20% noty końcowej). 
Lista zagadnień obejmujących materiał testu kompetencyjnego znajduje się na stronach internetowych Instytutu  
Politologii (www.politologia.uni.wroc.pl) 

 
 
Kierunek:  SOCJOLOGIA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
Lista rankingowa utworzona zostanie w oparciu o sumę punktów: 
1. z języka polskiego z egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym 
2. z języka polskiego z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym 
3. z WOS-u z egzaminu na poziomie podstawowym 
4. z WOS-u z egzaminu na poziomie rozszerzonym 
5. z historii na poziomie podstawowym lub matematyki na poziomie podstawowym do wyboru przez kandydata. 

 
Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych wyżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin  0 
punktów, ale może starać się o przyjęcie na studia. 

 
STARA MATURA 
Egzamin pisemny w formie testu obejmującego: język polski, historię, WOS i matematykę. Egzamin uważa 
się za zdany, jeśli kandydat uzyska minimum 60 punktów na 100 możliwych. 
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Ranking kandydatów ustalany jest osobno dla kandydatów z „nową” i ze „starą” maturą. Udział przyjętych 
odpowiada proporcjonalnie liczbie kandydatów z „nową” maturą i liczbie tych kandydatów ze „starą” maturą, 
którzy zdali egzamin pisemny. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.socjologia.uni.wroc.pl 

Kierunek:  STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE 

Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 

Postępowanie rekrutacyjne bazuje na konkursie wyników maturalnych. W oparciu o nie sporządza 
się listę rankingową. W odniesieniu do starych i nowych matur tworzy się odrębne listy rankingowe. Liczba 
miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową 
maturą, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
NOWA MATURA 

Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na maturze, w części pisemnej i ustnej, na poziomach 
podstawowym i rozszerzonym oraz bez jego określenia (zgodnie z uregulowaniami prawnymi MNiSW). 
 
Postępowanie rekrutacyjne 
I Etap 
Przeliczanie procentowych punktów maturalnych na punkty egzaminacyjne wg wzoru: 
 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie podstawowym x 0,5 
- suma wszystkich punktów procentowych z języka/-ów (polskiego i/lub innego) bez określonego poziomu x 0,5; 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie rozszerzonym x 1,0. 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap 
W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć, znajdzie się więcej osób z tą samą 
punktacją, pierwszeństwo będą miały osoby, które zdobyły więcej punktów egzaminacyjnych z przedmiotów 
zdawanych: 

a) na poziomie rozszerzonym, następnie 
b) z języka/-ów (polskiego i/lub innego) bez określonego poziomu, następnie 
c) na poziomie podstawowym. 

III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
 
STARA MATURA 

Postępowanie rekrutacyjne 
I Etap 
Wszystkie uzyskane na maturze oceny przelicza się na punkty egzaminacyjne. 
 

Przedmioty zdawane na maturze 
Skala ocen 1 – 6 Skala ocen 2 - 5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne 
2,0 20   
3,0 40 3,0 50 
4,0 60 4,0 70 
5,0 80 5,0 100 
6,0 100   
 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap  
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W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć, znajdzie się więcej osób z tą samą 
punktacją, pierwszeństwo będą miały osoby, które zdobyły więcej punktów egzaminacyjnych z przedmiotów 
zdawanych w części pisemnej. 
 
III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ism.uni.wroc.pl 
 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Kandydat powinien spełnić następujące warunki: 
 
- posiadać dyplom licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych,  
- zdać egzamin wstępny w formie rozmowy składający się z dwóch części: 

-część pierwsza – rozmowa kwalifikacyjna w zakresie jednego zagadnienia (do wyboru przez kandydata) w 
oparciu o listę 40 zagadnień z przedmiotów kierunkowych i podstawowych realizowanych na kierunku stosunki 
międzynarodowe na studiach I stopnia. 
-część druga – sprawdzian znajomości wybranego przez kandydata języka obcego (spośród: j. angielski, j. 
niemiecki, j. francuski, j. rosyjski) w zakresie: gramatyki, słownictwa, konwersacji. 
 
Punktacja:  
- z części pierwszej kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów, 
- z części drugiej kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów, 
Egzamin uważa się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum po 5 punktów w każdej części rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
- za średnią ocen ze studiów I stopnia: 

za średnią od 3,0 do 3,499 – 3 punkty; 
za średnią od 3,5 do 3,999 – 3,5 punktów, 
za średnią od 4,0 do 4,499 – 4 punkty; 
za średnią od 4,5 do 4,999 – 4,5 punktów, 
za średnią 5,0 – 5 punktów. 

 
Lista rankingowa obejmuje sumę punktów z dwóch części rozmowy oraz punkty uzyskane za średnią ocen na 
studiach. 
 
Wykaz zagadnień egzaminacyjnych na egzaminie wstępnym  

1.     System wiedeński w Europie - geneza, podstawy, charakter.  
1.  Zjednoczenie Niemiec - przyczyny, znaczenie dla układu sił w Europie.  
2.  Zimna wojna - geneza, mechanizmy, ewolucja.  
3.  Radziecka strefa wpływów w Europie.  
4.  Porównaj pozycję ustrojowo - polityczną i kompetencje prezydentów Stanów Zjednoczonych, 

 Republiki Francuskiej i RFN.  
5.  Najważniejsze relacje polityczno - prawne zachodzące pomiędzy egzekutywą a legislatywą w 

 systemach politycznych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, RFN, Szwajcarii.  
6.  Geopolityka - jej podłoże, twórcy, kierunki.  
7.  Ekopolityka globalna.  
8.  Międzynarodowe systemy ochrony praw mniejszości narodowych.  
9.  Polityka narodowościowa II RP.  
10.  Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe.  
11.  Uczestnicy stosunków międzynarodowych, podmiotowość polityczno-międzynarodowa i  

 prawno-międzynarodowa. Uczestnicy państwowi i pozapaństwowi.  
12.  Przejawy procesu globalizacji we współczesnym świecie.  
13.  Światowy system bezpieczeństwa - modele, instytucjonalne rozwiązania.  
14.  Podmiotowość prawno - międzynarodowa.  
15.  Źródła prawa dyplomatycznego.  
16.  Zagraniczna polityka ekonomiczna.  
17.  Kurs walutowy i jego wpływ na bilans płatniczy.  
18.  Środki masowego przekazu w międzynarodowych stosunkach kulturalnych.  
19.  Zróżnicowanie kulturowe ludności świata a stosunki międzynarodowe.  
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20.  Cel klauzul usztywniających przy wyborze prawa.  
21.  System źródeł prawa prywatnego międzynarodowego w prawie krajowym i międzynarodowym.  
22.  Polska w organizacjach międzynarodowych.  
23.  ONZ - rola w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.  
24.  Różnice wyjaśniania w naukach społecznych od wyjaśniania w naukach przyrodniczych?  
25.  Charakterystyka badań stosunkami międzynarodowymi w okresie międzywojennym (tzw. 

 "legalizm"/"idealizm").  
26.  Na czym polega międzyrządowy charakter Wspólnot Europejskich?  
27.  Pozycja prawa wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich.  
28.  Ochrona praw człowieka w systemie krajowym i międzynarodowym. 
29.  Ewolucja koncepcji ochrony praw człowieka oraz rola praw człowieka we współczesnych 

 stosunkach międzynarodowych.  
30.  Rola handlu zagranicznego w gospodarce i korzyści z wymiany międzynarodowej.  
31.  Sposoby płatności i finansowania handlu zagranicznego.  
32.  Polityka Polski wobec rozpadu ZSRR.  
33.  Stosunki polsko - amerykańskie po 1989 r.  
34.  Integracja gospodarcza.  
35.  Unia Walutowa.  
36.  Prognozowanie a przewidywanie - podobieństwa i różnice na podstawie definicji tych pojęć.  
37.  Typologia metod prognostycznych wg J. Kukułki (aktywne, pasywne).  
38.  Przyczyny tzw. eksplozji demograficznej oraz prognozy wzrostu liczby ludności w XXI wieku.  
39.  Czym różnią się wojny i konflikty zbrojne na przełomie XX / XXI wieku od klasycznych 

 konfliktów zbrojnych. 
Studenci muszą wskazać wybrane przez siebie specjalizacyjne seminarium magisterskie w trakcie 
postępowania rekrutacyjnego. 
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Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
50-145 Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26 

 
administracja - pok. nr 103, tel. 071 3752-301, ul. Kuźnicza 46/47 

prawo - pok. nr 20, tel. 071 3752-334, ul. Uniwersytecka 22/26 
ekonomia - pok. nr  2.19,  tel. 071 3752-899 , ul. Uniwersytecka 7/10 

 
kierunki studiów:  ADMINISTRACJA 
   EKONOMIA 

PRAWO 
 

Kierunek:   ADMINISTRACJA  
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA 
 

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt. 

Waga 

poziom podstawowy 0,16 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 
poziom podstawowy 0,08 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,12 
poziom podstawowy 0,16 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
 
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
STARA  MATURA 
 
L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4/ 0,2** 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4/ 0,2** 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
** Jeżeli kandydat nie zdawał  egzaminu dojrzałości z wymienionego przedmiotu brana jest pod uwagę ocena 
ze świadectwa ukończenia szkoły, ale jego waga jest odpowiednio mniejsza i wynosi 0,2. Jeżeli  z danego 
przedmiotu kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny, to w konkursie jest uwzględniana średnia arytmetyczna 
z punktów przypisanych poszczególnym ocenom. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości są przeliczane na punkty według następujących 
reguł: 
 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
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bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest sumą 
wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw są mnożone 
przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów.  
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia administracji mogą ubiegać się: 
absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackich) administracji lub 
kierunków pokrewnych, tj. ekonomii, zarządzania, nauk politycznych, nauk społecznych, stosunków 
międzynarodowych, ochrony środowiska. 
 
Egzamin wstępny: 
Test (anonimowy, o charakterze zamkniętym, jednokrotnego wyboru) zawiera 100 pytań z: 

 historii administracji (50 pytań), 
 prawa administracyjnego (50 pytań). 

 
Na 100 pytań należy odpowiedzieć w czasie 70 minut. 
Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Kandydat, który uzyskał mniej niż 64 punkty - nie 
zdał egzaminu. 
Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 
punktów. 
Pytania są opracowane na podstawie  podręczników, które zostaną podane do wiadomości w materiałach 
dotyczących rekrutacji.   
 
 
Kierunek:   PRAWO 
 
Struktura studiów:  jednolite studia magisterskie (5-letnie) 
 
Zasady przyjęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA 
 

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,16 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 
poziom podstawowy 0,08 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,12 
poziom podstawowy 0,16 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
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STARA  MATURA 
 
L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4/ 0,2** 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4/ 0,2** 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
** Jeżeli kandydat nie zdawał  egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu, brana jest pod uwagę ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły, ale jego waga jest odpowiednio mniejsza i wynosi 0,2.   
Jeżeli  z danego przedmiotu kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny, to w konkursie jest uwzględniana 
średnia  arytmetyczna z punktów przypisanych poszczególnym ocenom. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty według 
następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest sumą 
wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw są mnożone 
przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl 
 
 
 
Kierunek:   EKONOMIA 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  

   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia ( 3-letnie licencjackie) 
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA 
 

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,16 1. Matematyka pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 
poziom podstawowy 0,08 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,12 
poziom podstawowy 0,16 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
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Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA 
 
L.p. Przedmiot Waga 
1. Matematyka 0,4/ 0,2** 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4/ 0,2** 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
** Jeżeli kandydat nie zdawał  egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu, brana jest pod uwagę ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły, ale jego waga jest odpowiednio mniejsza i wynosi 0,2.   
Jeżeli  z danego przedmiotu kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny, to w konkursie jest uwzględniana 
średnia  arytmetyczna z punktów przypisanych poszczególnym ocenom. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty według 
następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest sumą 
wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw są mnożone 
przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia ekonomii (2-letnie magisterskie) 
 

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia ekonomii (specjalność: integracja europejska lub ekonomia 
menedżerska) mogą ubiegać się: 

 absolwenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ekonomii i fizyki ze specjalnością 
ekonofizyka Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Absolwenci fizyki ze 
specjalnością ekonofizyka przyjmowani będą zgodnie z porozumieniem zawartym między realizującymi 
tę specjalność wydziałami: Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem Prawa, Administracji i 
Ekonomii; 

 absolwenci niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia ekonomii UWr. oraz absolwenci stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunków ekonomicznych innych 
wyższych uczelni, po zdaniu egzaminu wstępnego.  

 
Egzamin wstępny: 
test z matematyki z elementami statystyki (40 pytań), makroekonomii (20 pytań), mikroekonomii (30 pytań), 
rachunkowości (10 pytań). 
Na 100 pytań należy odpowiedzieć w czasie 120 minut. 
Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Kandydat, który uzyskał mniej niż 64 punkty – nie 
zdał egzaminu. 
Na studia zostaną przyjęci ci kandydaci, którzy zdali egzamin i uzyskali największą liczbę punktów, aż do 
wyczerpania limitu miejsc. 
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Wydział  Chemii 
50-383  Wrocław,   ul. F. Joliot-Curie 14 
pok. 8,  tel. 071 37-57-290, 071 37-57-291 

 

Kierunek:  CHEMIA 

Struktura studiów:   
                                   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                          studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
    
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA: 
Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej wg średniej liczby punktów uzyskanych 
za oceny na świadectwie dojrzałości z egzaminu pisemnego następujących przedmiotów: 

1. Chemia 
2. Matematyka 
3. Fizyka z astronomią 
4. Informatyka 
5. Biologia 
6. Język polski 
7. Język nowożytny 
8. Geografia 
9. Historia 
10. Wiedza o społeczeństwie 

 
Punktacja wyniku uzyskanego z przedmiotu (egzamin pisemny) na nowej maturze: 
Liczba punktów za przedmiot= % uzyskanych punktów z przedmiotu na maturze (poziom podstawowy + poziom 
rozszerzony). 
Punkty dodatkowe: 
Za zdawanie na maturze przedmiotu chemia, matematyka, informatyka lub fizyka z astronomią  przyznaje się 
dodatkowo 20 pkt. za każdy przedmiot (tzn. przed liczeniem średniej). 
 
STARA MATURA 

Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej wg średniej liczby punktów z trzech następujących 
przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły: chemia, matematyka i fizyka. W 
przypadku braku na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły ocen z któregoś z powyższych  przedmiotów 
zostanie w zamian wzięta pod uwagę informatyka, biologia, j. angielski (w wymienionej kolejności). 
W pierwszej kolejności uwzględnia się ocenę pisemną z egzaminu maturalnego, w drugiej kolejności 
oceną ustną z egzaminu maturalnego, w trzeciej kolejności ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły. 
Punkty dodatkowe: za zdawanie przedmiotu chemia, matematyka lub fizyka na maturze przyznaje się 
dodatkowo 20 pkt. za każdy przedmiot (tzn. przed liczeniem średniej). 
 
Punktacja za oceny z przedmiotu: 
 a. skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
 b. skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
 
Sporządzone zostaną odrębne listy rankingowe dla kandydatów ze starą i nową maturą. Liczba osób przyjętych 
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego będzie proporcjonalna do liczby kandydatów z nową i starą maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: 
http://www.chem.uni.wroc.pl/Rekrut.htm 
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Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
 Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
następujących kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, 
farmacja.  
Przyjęcie następuje na podstawie rankingu wg oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego 
stopnia. 
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Wydział Filologiczny 
50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15 

pok. 14 (parter), tel. 071 37-52-513 
 
kierunki studiów:  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 
FILOLOGIA POLSKA 
FILOLOGIA: specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA,  

 
 
Kierunek:  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
Konkurs świadectw. Brane będą pod uwagę wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego. Punkty nowej 
matury będą przeliczane według następujących zasad: 

 język polski (punkty procentowe z poziomu podstawowego pomnożone przez współczynnik 0,5 plus punkty 
procentowe z poziomu rozszerzonego pomnożone przez współczynnik 1,0); 
język obcy (punkty procentowe z poziomu podstawowego pomnożone przez współczynnik 0,5 plus punkty 
procentowe z poziomu rozszerzonego pomnożone przez współczynnik 1,0); 
przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym – do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, biologia,  
chemia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka i astronomia. 
Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku punktów z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów 
na danym poziomie kandydat otrzyma 0 punktów za ten poziom przedmiotu.  
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów rekrutacyjnych. 
 
STARA MATURA  
 
Konkurs świadectw. Oceny na świadectwie maturalnym będą przeliczane według poniższych zasad. 
Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym: 
1. język polski pisemny i ustny, 
2. język obcy pisemny i ustny, 
3. do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka lub wiedza o społeczeństwie (w 
przypadku dwóch ocen na egzaminie maturalnym z wybranego przedmiotu, brana jest pod uwagę ocena 
wyższa). 
 
Punkty rekrutacyjne są przeliczane w następujący sposób: 
skala 1-6     skala 2-5 
dopuszczająca  – 2 pkt. 
dostateczna  – 3 pkt.    dostateczny  -  3 pkt. 
dobra   – 4 pkt.    dobra      - 4,5 pkt. 
bardzo dobra  – 5 pkt.    bardzo dobra  – 6 pkt. 
celująca  – 6 pkt. 
 

 
 

Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku oceny z części egzaminu z któregoś z wyżej 
wymienionych przedmiotów kandydat otrzyma 0 punktów za tę część egzaminu.. 
W przypadku, gdy większa liczba osób uzyska tę samą liczbę punktów, o przyjęciu na studia zadecyduje 
wysokość średniej ocen na świadectwie dojrzałości. 
Przyjęci będą kandydaci z największą liczbą punktów w ramach limitu przyjęć. 
Liczba miejsc dla osób ze starą lub nową maturą jest proporcjonalna do liczby kandydatów ze starą i nową 
maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl 
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Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – dla absolwentów kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia na 

kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz specjalności lub specjalizacji dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna (uczelni publicznych i niepublicznych) . 

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z dyplomu licencjackiego. Przyjęte zostaną 
osoby z najwyższymi ocenami w ramach ustalonego limitu przyjęć.  
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – dla absolwentów kierunku innego niż 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

 
 O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych wszystkich 
kierunków za wyjątkiem dziennikarstwa, legitymujących się dyplomem licencjackim, magisterskim, 
inżynierskim lub lekarskim. 
 O miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z dyplomu. Przyjęte zostaną osoby z 
najwyższymi ocenami w ramach ustalonego limitu przyjęć. 

 
Kierunek: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO  
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjackie) 
 
O przyjęciu decydować będzie ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata za świadectwo dojrzałości. 
 
NOWA MATURA 
 
Zasady punktacji: liczba punktów rekrutacyjnych z danego przedmiotu jest równa procentowi 
uzyskanych punktów na maturze. 
Sumowane będą: 
1. liczba punktów z pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym (w przypadku, gdy 
kandydat zdawał również poziom rozszerzony – punkty uzyskane z obu egzaminów sumuje się), 
2. liczba punktów z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Kandydat wybiera punktację 
korzystniejszą z części ustnej lub pisemnej. 
3. liczba punktów ze wskazanego przez kandydata dowolnego “trzeciego przedmiotu obowiązkowego” na 
poziomie podstawowym (w przypadku, gdy kandydat zdawał ten przedmiot również na poziomie rozszerzonym - 
brana będzie pod uwagę punktacja korzystniejsza), 
4. dodatkowo za ocenę z pisemnego egzaminu maturalnego z Informatyki na poziomie rozszerzonym dolicza 
się 20 punktów.  
 
STARA MATURA 
 
Zasady punktacji: liczba punktów rekrutacyjnych z danego przedmiotu jest równa liczbie punktów 
przeliczonych z ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (jeśli przedmiot nie był wybrany na egzaminie 
dojrzałości, podstawą obliczeń będą oceny końcowe z ostatniej klasy szkoły średniej).  
Sumowane będą: 
1. liczba punktów z języka polskiego (z dwu ocen - z egzaminu pisemnego i ustnego - brana będzie pod uwagę 
ocena korzystniejsza), 
2. liczba punktów z języka obcego nowożytnego (z dwu ocen - z egzaminu pisemnego i ustnego - brana będzie 
pod uwagę ocena korzystniejsza), 
3.  liczba punktów z matematyki lub historii (brany pod uwagę będzie przedmiot oceniony wyżej, a z dwu ocen – 
z egzaminu pisemnego i ustnego – brana będzie pod uwagę ocena korzystniejsza), 
4.  za ocenę z Informatyki jako przedmiotu nadobowiązkowego dolicza się  20 punktów.  

 
Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne następująco: 
Skala 1-6      Skala 2 -5 
 6 (celujący)  100 punktów      -  
 5 (bardzo dobra) 80 punktów   5 (bardzo dobra)  100 punktów 
 4 (dobra)            60 punktów   4 (dobra)          70 punktów 
 3 (dostateczna)       40 punktów          3 (dostateczna)     40 punktów  
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 2 (dopuszczająca)       20 punktów        -  
  
  
Za ukończenie pomaturalnego studium o kierunku bibliotekarskim (poświadczone odpowiednim dokumentem) 
doliczać się będzie 40 punktów. 
Za pracę w bibliotece lub ośrodku informacji (na stanowisku bibliotekarskim) na podstawie umowy o pracę przez 
okres minimum 1 roku poświadczoną odpowiednim dokumentem doliczać się będzie 40 punktów. 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i starą maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ibi.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek:  FILOLOGIA POLSKA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
         studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
. 
NOWA MATURA 

Kandydatów z nową maturą obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. Wyrażone w procentach wyniki 
egzaminu maturalnego zostaną przeliczane na punkty w stosunku 1% = 1 punkt. 
 Lista rankingowa zostanie ułożona na podstawie sumy punktów uzyskanych przez zdającego w części 
pisemnej egzaminu maturalnego z: 
    - języka polskiego: suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego (jeżeli kandydat nie zdawał 
egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – liczba punktów za poziom podstawowy)  
    - języka obcego nowożytnego: suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego (jeżeli kandydat nie 
zdawał egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – liczba punktów za poziom podstawowy) 
    - obowiązkowego przedmiotu wybranego: suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego (jeżeli 
kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – liczba punktów za poziom 
podstawowy). 
Osoby zakwalifikowane do ogólnopolskiego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego po przedstawieniu 
zaświadczenia o uczestnictwie w tym etapie otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania na 
świadectwie maturalnym z języka polskiego w części pisemnej (poziom podstawowy i rozszerzony). 
 Osoby zakwalifikowane do ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych po przedstawieniu odpowiednich 
zaświadczeń otrzymują odpowiednio maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania na świadectwie 
dojrzałości z języka obcego nowożytnego lub obowiązkowego przedmiotu wybranego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. 
 
STARA MATURA 
 
 Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. Pod uwagę brane będą oceny z egzaminu dojrzałości z 
następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany (zgodnie z 
możliwościami wyboru na egzaminie maturalnym). W przypadku dwóch ocen z wymienionych przedmiotów na 
świadectwie dojrzałości pod uwagę brana będzie ocena korzystniejsza. 
Oceny przeliczane będą na punkty według poniższych zasad: 
 
skala ocen 2-6 

Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 
100 80 60 40 20 

skala ocen 3-5 
Bardzo dobry Dobry Dostateczny 

100 70 40 
 
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów na listach rankingowych 
sporządzanych oddzielnie dla osób zdających starą i nową maturę. Na podstawie tych list zostanie sporządzona 
lista przyjętych, na której – do wysokości limitu przyjęć – liczba miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie 
proporcjonalna do liczby kandydatów z poszczególnych grup.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifp.uni.wroc.pl 
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Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Na studia zostaną przyjęci w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej 
prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski. 
Na pozostałe miejsca mogą być przyjęci: 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej prowadzonych przez uniwersytety, wyższe szkoły 
zawodowe i kolegia; 
- absolwenci studiów humanistycznych pierwszego stopnia, pod warunkiem uzupełnienia w czasie studiów 
minimum programowego dla niestacjonarnych (zaocznych) studiów pierwszego stopnia filologii polskiej 
(zgodnie z przyjętą i obowiązującą siatką). 

 O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na 
dyplomie licencjackim. 
 
Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalność:  FILOLOGIA  ROSYJSKA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2- letnie magisterskie) – (pierwszy nabór na studia odbędzie 
   się w roku akademickim 2009/2010 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

 
 

NOWA MATURA: 
Brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego. 
- Za język obcy na poziomie rozszerzonym przelicznik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym – 0,6. Jeżeli 
wybranym językiem będzie język rosyjski wynik uzyskany na poziomie podstawowym i rozszerzonym zostanie 
pomnożony przez współczynnik 2,0. 
- Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym – 0,6. 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
 
STARA MATURA 
Warunkiem przyjęcia na studia jest znajomość języka rosyjskiego, którą należy poświadczyć:  
- przedkładając jeden z dwóch dokumentów (świadectwo dojrzałości//ukończenia szkoły z oceną z języka 
rosyjskiego albo zaświadczenie o ukończeniu kursu języka rosyjskiego) lub 
- przystępując we wskazanym przez komisję rekrutacyjną terminie (wrzesień) do rozmowy kwalifikacyjnej.  
Ponadto obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości: 
Brana będzie pod uwagę korzystniejsza z ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z dwóch przedmiotów: 
języka polskiego i języka obcego. 
Oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeliczane są na punkty w sposób: 
 
Skala 1-6     Skala 2-5 
6 (celujący)   – 100 pkt.    
5 (bardzo dobry)  – 80 pkt.  5 (bardzo dobry)  – 100 pkt. 
4 (dobry)   – 60 pkt.  4 (dobry)     –  75 pkt. 
3 (dostateczny)  – 40 pkt.  3 (dostateczny)   –  40 pkt. 
2 (dopuszczający)  – 20 pkt. 
Za poszczególne przedmioty przydzielane są punkty z uwzględnieniem następujących współczynników: 
za język obcy przelicznik wynosi 1,0. 
za język polski współczynnik wynosi 0,8. 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
 
Liczba miejsc zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów z nowa i starą maturą przystępujących 
do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl 
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Wydział Matematyki i Informatyki 
50-384 Wrocław,  pl. Grunwaldzki 2/4 

pok. 202,  tel. 071 37-57-492, 071 37-57- 493  tel./fax 071 37-57-491 
e-mail: egzaminy@math.uni.wroc.pl 

 

Kierunek:   MATEMATYKA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (4-letnie licencjackie) w zakresie matematyki ogólnej (bez 

określania specjalności) i specjalności: matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, 
matematyka z informatyką.  
studia drugiego stopnia (3-letnie magisterskie) w zakresie specjalności: matematyka 
nauczycielska, matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, matematyka z 
informatyką. 

 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (4-letnie licencjackie) 

Odbędzie się wspólne postępowania kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale w 
systemie stacjonarnym i  niestacjonarnym . 

Oddzielnie kwalifikuje się kandydatów, którzy zdawali ,,nową maturę”  i oddzielnie kandydatów, którzy zdawali 
,,starą maturę”. 

NOWA MATURA 

Ustala się procedurę obliczania punktów kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 
podstawie nowej matury. 

Liczba punktów kwalifikacyjnych = maksimum z dwóch liczb:  P + 2R oraz P+R+I,  gdzie: 

P  jest wyrażonym w procentach wynikiem matury z matematyki na poziomie podstawowym; 

R jest wyrażonym w procentach wynikiem matury z matematyki na poziomie rozszerzonym; 

I  jest wyrażonym w procentach wynikiem matury z informatyki na poziomie rozszerzonym. 

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki na maturze, przyjmuje się, że P=R=0. Jeżeli kandydat 
zdawał egzamin z matematyki tylko na poziomie podstawowym, przyjmuje się, że R=0. Podobnie, przyjmuje się, 
że I=0 jeżeli kandydat nie zdawał matury z informatyki. 
 
Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30 procent punktów na poziomie 
podstawowym matury z matematyki. 

STARA MATURA 

Dla  kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę” przeprowadza się pisemny test kwalifikacyjny z matematyki, 
punktowany od 0 do 3000 punktów.  

Na studia stacjonarne będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 1000 punktów, a na studia 
niestacjonarne - kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 700 punktów. 

Kandydaci  zaznaczają w kolejności swoje preferencje kierunków i rodzajów studiów, na których chce 
studiować. Opłata rekrutacyjna nie zależy od liczby zaznaczonych preferencji.   

Na podstawie wyników matur / testu sporządzone zostaną listy rankingowe kandydatów, w kolejności liczby 
uzyskanych punktów. Kwalifikacje na poszczególne kierunki oraz rodzaje studiów będą oparte o listy 
rankingowe według wskazanych preferencji. 

Przy ustalaniu listy rankingowej kandydatów ubiegających  o przyjęcie na podstawie nowej matury, gdy 
kandydaci osiągnęli ten sam wynik, przy ustaleniu miejsca na liście rankingowej bierze się pod uwagę wynik W  
z przedmiotu, wskazanego przez kandydata , innego niż matematyka i informatyka,  zdawanego na maturze na 
poziomie rozszerzonym, obliczony wg wzoru: 

W= Pw + Rw,, gdzie Pw, Rw są odpowiednio, liczbami procentowymi punktów w arkuszu I, II egzaminu pisemnego 
ze wskazanego przedmiotu. 

Z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunku: matematyka w roku akademickim 2007/2008 zwolnieni 
będą: 
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1. uczestnicy zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej wytypowani przez Komitety Okręgowe Olimpiady, 

2. osoby zakwalifikowane do polskich eliminacji konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej  

w zakresie nauk ścisłych, 

3. medaliści i osoby wyróżnione w Konkursie Prac Uczniowskich z Matematyki organizowanym przez redakcję 
Delty, 

4. uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 24 punkty za zajęcia obowiązkowe na I roku matematyki na  

Uniwersytecie Wrocławskim, zaliczone w trybie przewidzianym dla uczniów uczestniczących w zajęciach na  

wyższych uczelniach. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową maturą i starą maturą, 
którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz o studiach na 
kierunkach informatyka i matematyka, dostępne są na stronie domowej Wydziału: http://www.wmi.uni.wroc.pl 
oraz na stronach www instytutów: 
Informatyka: http://www.ii.uni.wroc.pl 
Matematyka: http://www.math.uni.wroc.pl 
 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (3-letnie magisterskie) 

 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia na danej specjalności mogą się ubiegać kandydaci posiadający 

co najmniej tytuł licencjata lub równorzędny, o ile zaliczyli program zgodny w 70% z programem studiów na 
danej specjalności na Uniwersytecie Wrocławskim.  
Kandydaci oprócz wymaganych dokumentów składanych na studia, powinni dołączyć odpis indeksu z uczelni, 
na której kandydat dotychczas studiował lub suplement do dyplomu 

Egzamin wstępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka 
na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie przedmiotów: Wstęp do matematyki, Analiza matematyczna, Algebra 
liniowa, Algebra  i rachunek prawdopodobieństwa. 
Egzamin oceniany jest w skali ocen od 2,0 (niedostateczny ) do 5,0 (bardzo dobry).  Egzamin uważa się za 
zdany, jeżeli kandydat otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. 
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Wydział  Nauk  Historycznych  i  Pedagogicznych 
50-145 Wrocław, ul. Szewska 48 
I p.  pok. 103, tel.  071 37-52-274 

   
kierunki studiów: etnologia, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, pedagogika – specjalność 
,,kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym”, pedagogika - specjalność „animacja społeczno-
kulturalna”, specjalność „edukacja regionalna” - grupy zamiejscowe  w Kłodzku    
  

Kierunek:                    ETNOLOGIA 
Struktura studiów:      studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)                          

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
NOWA MATURA: 
Kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, w którym o miejscu zajętym na liście 
rankingowej decydować będzie punktacja uzyskana z pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów 
wskazanych przez kandydata spośród następujących: język polski, geografia, historia, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie. 
Wymagany jest egzamin maturalny na poziomie podstawowym, ale w przypadku zdania egzaminu na 
poziomie rozszerzonym, punkty są sumowane. Punkty z poziomu podstawowego mnożone są przez 0,5, a z 
poziomu rozszerzonego przez 1,0. 
 
STARA MATURA 
Kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, w którym o miejscu zajętym na 
liście rankingowej decydować będzie średnia arytmetyczna wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Liczba miejsc dla kandydatów ze „starą” i „nową” maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby osób, które 
zostaną objęte procedurą konkursu świadectw. 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.etnologia.uni.wroc.pl 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
 Na studia drugiego stopnia etnologii przyjmowani będą absolwenci niestacjonarnych (zaocznych) 
licencjackich studiów etnologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie złożenia kompletu 
dokumentów. 
 Absolwenci niestacjonarnych (zaocznych) etnologicznych studiów licencjackich innych uczelni 
przyjmowani będą na podstawie rankingu ocen  na dyplomie ukończenia studiów licencjackich, w ramach 
ustalonego limitu miejsc.  
   

Kierunek: HISTORIA 
Struktura:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – pierwszy nabór na studia odbędzie się w    
roku akademickim 2009/2010 
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Specjalizacje: nauczycielska  
           archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; dokumentalistyka konserwatorska ; 

            regionalistyka 
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brana będzie pod uwagę  
suma liczba punktów procentowych uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym spośród przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język polski. 
Punkty procentowe uzyskane za egzamin zdany na poziomie podstawowym będą mnożone przez współczynnik 
0,5, a za egzamin zdany na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,0. 
Brak punktacji z danego przedmiotu nie oznacza dyskwalifikacji kandydata z postępowania rekrutacyjnego lecz 
skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
STARA MATURA 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brana będzie  pod uwagę 
średnia arytmetyczna wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości. 
Oceny przeliczane będą według następującej skali: 
 
skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt. 80 pkt. 60 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 

  
skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt. 70 pkt. 40 pkt. 

 
Liczba miejsc dla kandydatów ze starą i nową maturą będzie proporcjonalny do liczby kandydatów ze starą i 
nową maturą, którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 

Kierunek:  KULTUROZNAWSTWO 
Struktura studiów:   
   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
Konkurs świadectw dojrzałości,  tj. ranking wg sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z 
poziomów rozszerzonych części pisemnej przedmiotów:  
- język polski 
- jeden z przedmiotów do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki. 
 
W przypadku braku punktów z któregoś przedmiotu na poziomie rozszerzonym kandydat otrzymuje 0 punktów 
za ten przedmiot, co nie dyskwalifikuje go z postępowania rekrutacyjnego. 

 
STARA MATURA 
Konkurs świadectw dojrzałości, którego podstawą będzie średnia ocen na świadectwie dojrzałości z języka 
polskiego (ustny i pisemny) oraz drugiego ze zdawanych przedmiotów (ustny lub pisemny- korzystniejszy dla 
kandydata).  
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
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 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z „nową” i „starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-15 pkt. Jej tematem są problemy 
współczesnej kultury oraz wiedza z szeroko pojętej humanistyki zdobyta w trakcie studiów licencjackich. Do 
pozytywnego rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 1 punktu. 

 
  

Kierunek:  PEDAGOGIKA 

Struktura studiów:     
studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) (Wrocław, Kłodzko) 

   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
     
Zasady  przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA  MATURA 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości na podstawie wyników egzaminu 
maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wariant wskazany przez 
kandydata): 
- języka polskiego  
- historii lub biologii (do wyboru przez kandydata). 
Brak punktacji z historii lub biologii skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów procentowych 
uzyskanych z przedmiotów za poziom podstawowy (ze współczynnikiem 0,5) lub poziom rozszerzony 
(współczynnik 1,0) w ramach  ustalonego  limitu przyjęć. 
 
STARA MATURA 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje  konkurs świadectw dojrzałości  na podstawie  średniej  ocen  
uzyskanych na egzaminie dojrzałości z:   
-    języka polskiego (z części ustnej i pisemnej) 
-   historii, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie (jeden przedmiot do wyboru przez kandydata) – 
ocena z części ustnej 
Brak oceny z historii, biologii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
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Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie średniej ocen z powyższych 
przedmiotów w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą  maturą  będą proporcjonalne do liczb kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl 
 

Kierunek:   PEDAGOGIKA    
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  
 
specjalność: kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym 
                      
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs  świadectw dojrzałości  na podstawie wyników egzaminu 
dojrzałości uzyskanych z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wariant wskazany 
przez kandydata):   

- języka polskiego  
- historii lub biologii (do wyboru przez kandydata)  

Brak punktacji z historii lub biologii skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
oraz  sprawdzian praktyczny 
- poprawności  wymowy i pisania (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i 
płynności oraz umiejętnością pisania  tekstu pod dyktando); 
- predyspozycji muzycznych (kandydat winien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 
wysokości dźwięku, melodii); 
- predyspozycji plastycznych (kandydat winien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie percepcji barw i 
kształtów oraz wzajemnej ich zależności). 
 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów procentowych 
uzyskanych z przedmiotów za poziom podstawowy (ze współczynnikiem 0,5) lub poziom rozszerzony 
(współczynnik 1,0), w ramach ustalonego limitu przyjęć. Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali  
0–15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego 
elementu sprawdzianu. 
Przy kwalifikacji na studia w ramach limitu miejsc brane będą pod uwagę wyniki  osiągnięte przez kandydatów z 
powyższych przedmiotów oraz wynik kwalifikacji praktycznej. Przyjęcie nastąpi tym samym w oparciu o listę 
rankingową w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
STARA MATURA 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs świadectw dojrzałości na podstawie średniej ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości  z:  

- języka polskiego (z części ustnej i pisemnej)    
- historii, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie ( jeden przedmiot do wyboru przez kandydata) 
– ocena z części ustnej 

Brak oceny z historii ,biologii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
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 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
oraz sprawdzian praktyczny  
- poprawności wymowy i pisania (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem  artykulacji i 
płynności oraz umiejętnością pisania  tekstu pod dyktando); 
- predyspozycji muzycznych (kandydat winien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji,  
wysokości  dźwięku,  melodii); 
- predyspozycji plastycznych (kandydat winien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie percepcji barw i 
kształtów oraz wzajemnej ich zależności). 
        
Przy kwalifikacji na studia w ramach limitu miejsc brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z 
powyższych przedmiotów oraz wynik kwalifikacji praktycznej. Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w 
skali  0–15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z 
każdego elementu sprawdzianu. Przyjęcie nastąpi tym samym w oparciu o listę rankingową w ramach 
określonego limitu miejsc.                
 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą  maturą  będą proporcjonalne do liczb kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek  PEDAGOGIKA 

Struktura studiów:   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest:    

- dyplom licencjata – kierunków pedagogicznych i nauczycielskich – lub zaświadczenie o ukończeniu 
studiów licencjackich w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji, 
- potwierdzona przez macierzystą uczelnię średnia ocen ze studiów licencjackich. 

 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa w oparciu o średnią ocen uzyskaną w czasie studiów licencjackich i 
oceny z dyplomu licencjackiego w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 

 
Kierunek:  PEDAGOGIKA 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Specjalność:  animacja społeczno-kulturalna /grupa zamiejscowa w Kłodzku/ 
 
Specjalność zostanie uruchomiona przy minimum 35 kandydatach. 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:  
konkurs świadectw dojrzałości na podstawie wyników egzaminu dojrzałości z dwóch przedmiotów  na  
poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wariant wskazany przez kandydata): 

- języka polskiego  
- historii lub biologii (do wyboru przez kandydata) 

 
Brak punktacji z historii lub biologii skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania rekrutacyjnego 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów procentowych  
uzyskanych z przedmiotów za poziom podstawowy (ze współczynnikiem 0,5) lub poziom rozszerzony  
(współczynnik 1,0) w ramach ustalonego limitu przyjęć 
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STARA MATURA 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs świadectw  dojrzałości na podstawie średniej ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości z:  

- języka polskiego (z części ustnej i pisemnej)  
- historii, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie  (jeden przedmiot do wyboru przez kandydata) 
– ocena z części ustnej  

Brak oceny z historii, biologii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie średniej ocen z powyższych 
przedmiotów w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
Liczba miejsc dla kandydatów z nową i starą  maturą  będzie proporcjonalna do liczb kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek:          PEDAGOGIKA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Specjalność:       edukacja regionalna /grupa zamiejscowa w Kłodzku/ 
                            w zakresie: organizacji edukacji, 
                                                      organizacji turystyki. 
     
Zasady  przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Specjalność zostanie uruchomiona przy minimum 35 kandydatach. 
 
NOWA MATURA 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:  
konkurs świadectw dojrzałości na podstawie wyników egzaminu dojrzałości z dwóch przedmiotów na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wariant wskazany przez kandydata): 

- języka polskiego  
- historii lub biologii (do wyboru przez kandydata) 

Brak punktacji z historii lub biologii skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów procentowych  
uzyskanych z przedmiotów za poziom podstawowy (ze współczynnikiem 0,5) lub poziom rozszerzony  
(współczynnik 1,0)  w ramach ustalonego limitu przyjęć 
 
STARA MATURA 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs świadectw  dojrzałości na podstawie średniej ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości z:  

- języka polskiego (z części ustnej i pisemnej)  
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- historii, biologii , geografii, wiedzy o społeczeństwie (jeden przedmiot do wyboru przez kandydata) 
– ocena z części ustnej  

Brak oceny z historii, biologii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie średniej ocen z powyższych 
przedmiotów w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
Liczba miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą będzie proporcjonalna do liczb kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl 
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WYDZIAŁ  NAUK  PRZYRODNICZYCH 
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 35,  

tel. 071 37-52-221 
 
kierunki studiów:  BIOLOGIA 

GEOGRAFIA 
GEOLOGIA 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
ZASADY OGÓLNOWYDZIAŁOWE:  
1. Liczba miejsc dla kandydatów z nową i  starą maturą na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Nauk 
Przyrodniczych zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby osób, które zostaną objęte procedurą rekrutacyjną .  
 
2. Oceny ze starej matury przeliczane będą na punkty w sposób podany w poniższej tabeli: 

 skala ocen 2-6 skala ocen  2-5 
ocena ocena punkty ocena Punkty 
dopuszczająca  2   30     2   0 
dostateczna 3   50   3    50 
dobra   4   70     4                        75 
bardzo dobra  5   90   5   100 
celująca  6             100   
 
3. Przy procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatów z nową maturą brana będzie pod uwagę punktacja z 
części pisemnej egzaminu maturalnego. Brak punktacji za wymagany przedmiot nie dyskwalifikuje kandydata, 
lecz skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
4. Kandydaci ze starą maturą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie dojrzałości na punkty. 
Brane będą pod uwagę oceny z części pisemnej bądź ustnej egzaminu maturalnego. W przypadku dwóch 
różnych ocen będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza. Jeżeli na świadectwie maturalnym nie będzie 
oceny z danego przedmiotu będzie brana pod uwagę ocena ze świadectwa ukończenia szkoły. 
 
 
     
Kierunek : BIOLOGIA 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                                 studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA          
W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci, którzy na maturze zdawali biologię na poziomie 
rozszerzonym, wg liczby uzyskanych punktów, która będzie sumą punktów uzyskanych na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. Jeżeli w tej grupie będą kandydaci z jednakową liczbą punktów, kończący 
listę rankingową, w pierwszej kolejności zostaną przyjęci ci, którzy oprócz biologii zdawali – spośród 
przedmiotów dodatkowych – chemię. O kolejności decydować będzie liczba punktów z przedmiotu 
dodatkowego, tj. z chemii. Jeżeli przy tak ustalonej liście rankingowej pozostaną wolne miejsca, przyjmowani 
będą kandydaci, którzy zdawali biologię na poziomie podstawowym, wg liczby uzyskanych punktów. 
Pierwszeństwo wśród nich także będą mieć kandydaci, którzy oprócz biologii zdawali chemię lub – przy stale 
niewypełnionym limicie – inny przedmiot dodatkowy (do wyboru spośród: matematyka, fizyka z astronomią, 
geografia, ochrona  środowiska). 
Przy stale niewypełnionym limicie miejsc, o przyjęcie na studia biologiczne mogą się ubiegać kandydaci, którzy 
zdawali na maturze inne niż wskazane wyżej przedmioty. Kolejność przyjęć zostanie ustalona wg liczby 
uzyskanych punktów. 
 
STARA MATURA 
Kandydaci przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie dojrzałości na punkty. Brane będą pod 
uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego. Jeżeli na świadectwie maturalnym brak 
oceny któregoś spośród niżej wskazanych przedmiotów, uwzględniona zostanie ocena ze świadectwa 
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ukończenia szkoły. W przypadku zdawania przedmiotu w części ustnej jak i pisemnej, pod uwagę brana jest 
ocena korzystniejsza. 
W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą oceny z biologii, dalej z chemii, geografii, a w razie 
konieczności z fizyki i języka nowożytnego. 
 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci  i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się: 
a/ absolwenci studiów licencjackich biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i biologii innych uniwersytetów 
w kraju, w których kierunek ten uzyskał akredytację. 
b/ absolwenci studiów licencjackich biologii uczelni, w których kierunek do tej pory nie uzyskał 
akredytacji. 
c/ absolwenci innych kierunków, jeżeli program studiów jest zgodny co najmniej w 70% z programem 
studiów biologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim.  
 

Punktacja: Absolwenci spełniający wymogi: podpunkt a, którzy w czasie studiów uzyskali średnią z ocen nie 
niższą niż 3,76 są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Inni kandydaci rekrutowani będą wyłącznie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana 
jest w skali od 0 do 5 punktów. Wynik rozmowy jest pozytywny, gdy kandydat uzyska przynajmniej 2 punkty. 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów, w ustalonym limicie przyjęć. 
 

Kierunek:   GEOGRAFIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć  na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

 
NOWA MATURA 
 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa zawierająca sumę uzyskanych punktów z przedmiotów: 

obowiązkowych:  języka polskiego, języka obcego, geografii  
oraz 
dodatkowego, jednego z następujących do wyboru:  matematyki lub fizyki lub historii lub biologii. 

 
W przypadku przedmiotów obowiązkowych za wybranie poziomu rozszerzonego, uzyskane wartości powyżej 
30% będą pomnożone przez 1,5  
 
STARA MATURA 

 
Przy starej maturze  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski (pisemny 

egzamin maturalny), język obcy, geografia i do wyboru z: matematyki lub fizyki lub historii lub biologii – 
przeliczane wg zasad wydziałowych (brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej egzaminu 
maturalnego lub, w przypadku ich braku, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły). W przypadku zdawania 
egzaminu maturalnego z przedmiotu zarówno w części ustnej jak i pisemnej pod uwagę brana jest ocena 
wyższa.  

Z postępowania rekrutacyjnego zwolnienie są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Podstawą przyjęcia na studia jest: 
1. dyplom ukończenia  studiów pierwszego stopnia  z tytułem licencjata 
2. przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich: 
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- uniwersyteckich kierunków geograficznych; 
- innych kierunków: ochrony środowiska, geologii uniwersyteckiej i politechnicznej oraz innych pokrewnych. 
Kandydaci z innych kierunków i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu studiów lub 
suplement.  
 
Punktacja: 
-absolwenci studiów licencjackich geograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych akredytowanych 
kierunków geograficznych, którzy uzyskali średnią ze studiów co najmniej 3,76 są zwolnieni z rozmowy 
kwalifikacyjnej; 
- absolwenci innych kierunków i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego - rekrutacja wyłącznie na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej z geografii – zakres studiów licencjackich. Rozmowa oceniana jest w skali od 0 do 5 
punktów. 

 
Egzamin uważa się za zdany jeżeli kandydat uzyska minimum -  2 pkt. 
 

Kierunek:  GEOLOGIA 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
       

 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
 
NOWA MATURA 
 
Brane będą pod uwagę punktacja z nowej matury z przedmiotów: geografia, język obcy (część pisemna) 
oraz jednego z czterech przedmiotów (fizyka, matematyka, chemia, biologia). Za wybranie poziomu 
rozszerzonego uzyskane wartości będą pomnożone przez 1,5. Uzyskane punkty za przedmioty będą 
sumowane. 

 
STARA MATURA 

 
Oceny ze starej matury będą przeliczane na punkty według zasad ogólnowydziałowych z przedmiotów: 
geografii, języka obcego oraz jednego z czterech przedmiotów (fizyka, matematyka, chemia, biologia). 
Brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego a w przypadku ich braku 
oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. W przypadku zdawania przedmiotu zarówno w części ustnej jak i 
pisemnej pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza. 
 

Z postępowania rekrutacyjnego  zwolnieni są laureaci  i finaliści Konkursu Młodych Naukowców Unii 
Europejskiej. 
 
 
  Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
1. posiadanie dyplomu licencjata 
2. przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej, która obejmuje znajomość podstawowej terminologii 
geologicznej w zakresie  studiów licencjackich (szczególnie mineralogii i petrologii, geologii historycznej, 
geologii dynamicznej, hydrogeologii), znajomość podstawowych metod badawczych w geologii, znajomość 
zagadnień związanych z wybranym tematem pracy magisterskiej i motywacja wyboru tematu. 
Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 5. Wynik uznaje się za pozytywny, jeżeli kandydat uzyska co 
najmniej 2 punkty. 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się : 

- osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich lub na kierunku geologia, ukończonych  
na UWr. lub na innej uczelni,  

- osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pokrewnym, pod warunkiem 
uzyskania tematu pracy magisterskiej oraz zobowiązania się opiekuna pracy do prowadzenia studenta 
wg indywidualnego programu studiów (uwzględniającego zaliczenie wybranych przedmiotów ze studiów 
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licencjackich). Program ten komisja kwalifikacyjna (w porozumieniu z opiekunem) określa indywidualnie 
dla każdego kandydata. 

 
Zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej są :  
absolwenci studiów licencjackich kierunku geologia Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych akredytowanych 
studiów geologicznych z roku akademickiego2006/2007 , którzy uzyskali w trakcie 3 lat studiów średnią ocen co 
najmniej 3,76. 
W przypadku zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej kandydatowi przyznaje się maksymalną ilość punktów (5 
pkt.) 
 
W przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niż określona liczba miejsc, na studia (specjalizacje) 
przyjęci zostaną kandydaci z najwyższą liczbą punktów (w przypadku równej liczby punktów decydować będzie 
średnia końcowa ze  studiów licencjackich). 
 
 
 

Kierunek:  OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
  
        
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

 
NOWA MATURA 
Podstawą rekrutacji  będą  wyniki egzaminu maturalnego z: 
- jednego przedmiotu obowiązkowego – biologia lub geografia (do wyboru) – poziom podstawowy  
- oraz jednego przedmiotu dodatkowego – biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, biologia z 
ochroną środowiska (do wyboru) – poziom rozszerzony  
 
W przypadku zdawania przez kandydata przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym  uzyskane 
wyniki będą pomnożone x 1,5. Uzyskane wartości będą zsumowane. 
 
 
STARA MATURA 
 
W przypadku kandydatów ze starą maturą, brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego   jednego  z 
czterech obowiązkowych przedmiotów: biologia, chemia, geografia, biologia z ochroną środowiska oraz 
ocena uzyskana na świadectwie maturalnym z dodatkowego przedmiotu spośród sześciu wymienionych: 
biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, biologia z ochroną środowiska.  
W przypadku  zdawania na maturze przedmiotu zarówno w części ustnej jak i pisemnej, pod uwagę brana jest 
ocena korzystniejsza. 
 
Oceny te będą przeliczane na punkty według zasad ogólnowydziałowych. O kolejności na liście rankingowej 
decydować będzie suma uzyskanych punktów. 
Z postępowania rekrutacyjnego  zwolnieni są laureaci  i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 
 
    

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:  

1.  posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich   
2. przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej  

O przyjęcia na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich: 
-uniwersyteckich kierunków ochrony środowiska i pokrewnych 
-ochrony środowiska i inżynierii środowiska akademii rolniczych, politechnik i wyższych szkół 

 pedagogicznych 
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- innych szkół wyższych (np.  prywatnych) z kierunków ochrony środowiska i pokrewnych. 
Kandydaci spoza Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu studiów lub suplement, w celu 
ustalenia różnic programowych (zgodność 70 %). 
 

 
Zakres tematyki rozmowy sprawdzającej predyspozycje do studiowania: 
 
I. Ekologia (Relacje organizm - środowisko, adaptacja do środowiska, skale ekologiczne organizmów. 
Dynamika populacji. Organizacja, różnorodność i typologia ekosystemów. Zoo- i  fitocenoza w ekosystemach. 
Cykle biogeochemiczne.) 
II. Ochrona przyrody  (Cele ochrony przyrody. Kategorie zagrożenia gatunków. Strategia i ochrona przyrody w 
Polsce, Unii  Europejskiej i na świecie. Zasoby przyrody.)  
III. Zagrożenia i ochrona środowiska (Globalne, regionalne, lokalne problemy środowiskowe – zmiany 
klimatu, pustynnienie, zanieczyszczenie pedosfery, hydrosfery i atmosfery. Sposoby monitorowania i 
przeciwdziałania degradacji środowiska przyrodniczego).   
Polecana literatura: 

- Ekologia – Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności,  Charles J. Krebs,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 

- Środowisko przyrodnicze Polski, [Starker & red.], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 
 

Punktacja: 
- absolwenci studiów licencjackich ochrony środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz innych kierunków 
ochrony środowiska akredytowanych, którzy w czasie studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,76 będą 
zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej 
- kandydaci po ochronie środowiska UWr. i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy nie uzyskali średniej 
ocen 3,76, rekrutowani będą wyłącznie na podstawie  rozmowy kwalifikacyjnej 
Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 1 do 5. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest  
uzyskanie minimum 2 punktów. 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów. O wyborze specjalności decyduje 
punktacja.     
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Wydział Nauk Społecznych 
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3 

pok. 28, tel. 37-55-266 – socjologia 
pok. 29, tel. 071 37-55-205 – europeistyka, stosunki międzynarodowe 

pok. 30, tel. 071 37-55-208 – stosunki międzynarodowe (2-letnie) 
pok. 34, tel. 071 37-55-200 – politologia (Wrocław, Milicz) 

pok. 34, tel. 071 37-55-265 – filozofia  
pok. 35, tel. 071 37-55-203 – politologia (2 i 2,5-letnia) 

 
 
 

kierunki studiów:  EUROPEISTYKA 
FILOZOFIA 
POLITOLOGIA 
SOCJOLOGIA: specjalność PRACA SOCJALNA I SŁUŻBY SPOŁECZNE 

 specjalność KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I BADANIE RYNKU 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE                                     

 
 
Kierunek:  EUROPEISTYKA  
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                                       studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
     
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
 
Kwalifikację przeprowadza się na podstawie wyników uzyskanych  na egzaminie maturalnym z następujących 
przedmiotów: 
- z języka nowożytnego obowiązkowego (punkty uzyskane w pisemnej części egzaminu na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym – max. 200 pkt.) 
- historia i geografia (do wyboru przez kandydata – punkty uzyskane na poziomie podstawowym i rozszerzonym 
– max. 200 pkt.) 
 
STARA MATURA 
 
Egzamin ustny z zakresu: 
- historii lub geografii politycznej i gospodarczej ( do wyboru przez kandydata) 
Egzamin pisemny (test): 
- język obcy nowożytny (do wyboru : angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) 
Test z języka składa się z 3 części sprawdzających umiejętności językowe. Czas trwania testu: 90 min. 
 
Egzaminy ustny i pisemny oceniane będą w skali 2,0 do 5,0. Egzamin uznaje się za zdany gdy kandydat 
uzyska ocenę co najmniej dostateczną (3,0) z każdego przedmiotu. 
Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, przyjęci zostaną kandydaci z najwyższą średnią ocen 
uzyskanych z przedmiotów egzaminacyjnych. 
 
Podział miejsc między kandydatów z „nową” i „starą” maturą zostanie dokonany proporcjonalnie do liczby 
kandydatów ramach ustalonego limitu. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnia dyplom licencjata politologii a także kierunku pokrewnego (jeżeli 
istnieje w tej sprawie odpowiednie porozumienie między Uniwersytetem Wrocławskim a inną uczelnią). 
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Przyjęcie na studia następuje na podstawie łącznego wyniku postępowania kwalifikacyjnego tj.: testu 
kompetencji dającego 50% ogólnej sumy ocen, średniej ocen ze studiów licencjackich 30% i oceny pracy 
licencjackiej 20%. 
 
 
Test kompetencji – zakres testu: 

Systemy partyjne i polityczne Europy 
Historia społeczna Europy 
Geografia polityczna i gospodarcze w Europie 
Procesy integracyjne w Europie 
Podstawy prawa wspólnotowego 
Europejskie prawo gospodarcze  
Regionalizm i federalizmu w Europie 
Instytucje wspólnot Europejskich i zasady funkcjonowania UE 
Finanse Unii Europejskiej 
Wspólna polityka zagr. (w zakresie bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych) 
Społeczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej 
Integracja Polski z UE 
Wybrane polityki Wspólnot Europejskich 
Prawa socjalne i ochrona prawa człowieka  (w Radzie Europy i UE) 
Podstawowa znajomość języków obcych (do wyboru: j. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) 

 
 
 
Kierunek:  FILOZOFIA 
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
     
Zasady przyjęć na  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Kandydaci  będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości.  
Wszyscy kandydaci będą umieszczani na dwóch listach rankingowych, odrębnych dla kandydatów z „nową” i 
„starą maturą”. 
Liczba przyjętych na kierunek osób ze „starą” i ,,nową” maturą będzie ustalona procentowo, jako równa 
procentowemu udziałowi kandydatów ze starą i nową maturą w ogólnej liczbie kandydatów. 
Ranking punktów otrzymanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o przyjęciu na studia do wyczerpania 
limitu miejsc, przy zachowaniu wyżej podanej proporcji kandydatów ze starą i nową maturą. 
 
NOWA MATURA 
O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy punktów procentowych ze 
wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 
 
STARA MATURA 
O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy punktów uzyskanej za 
oceny  ze wszystkich  przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Oceny będą przeliczane na punkty 
według następującej skali: 
 
Punktacja za oceny z przedmiotu: 
 skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
 skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
 

Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.filozofia.uni.wroc.pl 
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Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
O przyjęcie  mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia filozofii. 
Lista rankingowa zostanie ustalona na podstawie ocen na dyplomie licencjackim. W przypadku, gdy na liście 
rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną, o przyjęciu 
zadecyduje średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów licencjackich.  
  
 

Kierunek:  POLITOLOGIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - Wrocław 
   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - Milicz   
   studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
       

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą uwzględnione punkty z następujących przedmiotów:- z jezyka 
nowożytnego obowiązkowego (punkty uzyskane w części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym i 
rozszerzonym – max. 200 pkt.)- z historii (punkty uzyskane na poziomie podstawowym i rozszerzonym – max 
200 pkt.)- z wiedzy o społeczeństwie y (punkty uzyskane na poziomie podstawowym i rozszerzonym – max. 
200 pkt.) 
 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa w  ramach ustalonego limitu przyjęć. Brak oceny z któregoś z 
wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów, ale eliminuje kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA Egzaminy ustne:- z historii Polski i powszechnej od XVIII w.- z wiedzy o społeczeństwie 
oraz współczesnych  stosunkach międzynarodowych 
Punktacja: skala ocen: 2,0; 3,0; 3,5;4,0;4,5;5,0. Każdy egzamin jest oceniany oddzielnie. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskają ocenę co najmniej dostateczną 
(3,0) z każdego egzaminu. 
O kolejności przyjęcia decyduje średnia z dwóch egzaminów. Jeżeli wielu kandydatów uzyska tę samą średnią  
a przyjęcie wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc na dany rok, o kolejności przyjęć w tej grupie 
decydują dodatkowe kryteria – wyższa ocena z przedmiotu wiedza o społeczeństwie uzyskana na egzaminie 
wstępnym, a w drugiej kolejności wyższa średnia ocen na świadectwie maturalnym z historii i wiedzy o 
społeczeństwie. 
 
Liczba miejsc zostanie rozdzielona proporcjonalnie do ilości kandydatów z ,,nową i starą” maturą. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie) 
 
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnia dyplom licencjata z zakresu nauk humanistycznych lub dyplom 
studiów pierwszego stopnia szkół oficerskich. 
Przyjęcie na studia następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat losuje zestaw czterech 
zagadnień z historii Polski, historii powszechnej, wiedzy o społeczeństwie, współczesnych problemów 
międzynarodowych. Następnie wybiera jedno z nich do rozmowy. Rozmowa oceniana jest według skali: 2,0; 
3,0; 3,5; 4,0;4,5;5,0. Wynik rozmowy uznaje się za pozytywny, gdy kandydat uzyska co najmniej ocenę 
dostateczną . 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa tworzona na podstawie sumy ocen, na którą składają się: wynik 
ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnia dyplom licencjata politologii, a także kierunku pokrewnego 
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(jeżeli istnieje w tej sprawie odpowiednie porozumienie między Uniwersytetem Wrocławskim a inną uczelnią). 
Zasady przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna. Każdy z kandydatów losuje zestaw trzech zagadnień – po jednym z 
następujących dziedzin: teoria polityki, współczesne systemy polityczne, współczesne stosunki 
międzynarodowe, następnie wybiera do rozmowy kwalifikacyjnej jedno z wylosowanych  zagadnień. Rozmowa 
oceniana jest według skali : 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Wynik rozmowy uznaje się za pozytywny, gdy kandydat 
uzyska co najmniej ocenę dostateczną. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa tworzona na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia. 
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) w Miliczu 
 
NOWA MATURA   
Pod uwagę brane będą punkty z następujących przedmiotów : 
- z języka obcego nowożytnego obowiązkowego (punkty uzyskane w części pisemnej egzaminu na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym – max. 200 pkt.) 
- z historii (punkty uzyskane na poziomie podstawowym i rozszerzonym – max. 200 pkt. 
- z wiedzy o społeczeństwie  (punkty uzyskane na poziomie podstawowym i rozszerzonym – max. 200 pkt.).O 
miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma  uzyskanych punktów. Brak punktacji, z któregoś z 
wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów, ale nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA:  
Brane będą pod uwagę oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości z: 
- języka obcego  
- historii  
- wiedzy o społeczeństwie. 
 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje średnia wszystkich ocen z wyżej wymienionych przedmiotów. Brak 
punktacji, z któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów, ale nie dyskwalifikuje 
kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
Limit miejsc na studia zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą . 
 
 
Kierunek:  SOCJOLOGIA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (3-letnie magisterskie) 
 
specjalność:   komunikacja społeczna i badanie rynku 
            praca socjalna i służby społeczne 
  
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy punktów procentowych ze 
wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 
 
STARA MATURA 
O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej wszystkich stopni z 
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Oceny będą przeliczane na punkty według następującej 
skali: 
Punktacja za oceny z przedmiotu: 
 skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
 skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 70 pkt 40 pkt 
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Sporządzone zostaną odrębne listy rankingowe dla kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą. 
Limit miejsc na studia  zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze ,,starą” i nową maturą”. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.socjologia.uni.wroc.pl 
 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (3-letnie magisterskie) 
 

 Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii oraz innych nauk humanistycznych, 
społecznych, ekonomicznych i prawnych. 
Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca: 
1. umiejętność konceptualizacji problematyki badawczej i argumentowania przyjmowanych tez (na podstawie      
przedstawionej do rozmowy pracy licencjackiej) 
2. poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski i świata (na podstawie literatury, 
publicystyki, prasy i innych środków masowego przekazu) 
3. predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa, między innymi w zakresie umiejętności dostrzegania i 
formułowania problemów socjologicznych (na podstawie fragmentów książek i artykułów z dziedziny badań i 
teorii socjologicznych). 
 
Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę 
punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
 
Kierunek:  STOSUNKI   MIĘDZYNARODOWE 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie 
      
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  
 

Postępowanie rekrutacyjne bazuje na konkursie wyników maturalnych. W oparciu o nie sporządza 
się listę rankingową. W odniesieniu do starych i nowych matur tworzy się odrębne listy rankingowe. Liczba 
miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową 
maturą, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
NOWA MATURA 
 
Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na maturze, w części pisemnej i ustnej, na poziomach 
podstawowym i rozszerzonym oraz bez jego określenia (zgodnie z uregulowaniami prawnymi Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
 
I Etap 
Przeliczanie procentowych punktów maturalnych na punkty egzaminacyjne wg wzoru: 
 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie podstawowym x 0,5 
- suma wszystkich punktów procentowych z języka/-ów (polskiego i/lub innego) bez określonego poziomu x 0,5; 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie rozszerzonym x 1,0. 
 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap 
W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć, znajdzie się więcej osób z tą samą 
punktacją, pierwszeństwo będą miały osoby, które zdobyły więcej punktów egzaminacyjnych z przedmiotów 
zdawanych: 

a) na poziomie rozszerzonym, następnie 
b) z języka/-ów (polskiego i/lub innego) bez określonego poziomu, następnie 
c) na poziomie podstawowym. 

 
III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
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STARA MATURA 
 
I Etap 
Wszystkie uzyskane na maturze oceny przelicza się na punkty egzaminacyjne. 
 

Przedmioty zdawane na maturze 
Skala ocen 1 – 6 Skala ocen 2 - 5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne 
2,0 20   
3,0 40 3,0 50 
4,0 60 4,0 70 
5,0 80 5,0 100 
6,0 100   
 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap  
W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć, znajdzie się więcej osób z tą samą 
punktacją, pierwszeństwo będą miały osoby, które zdobyły więcej punktów egzaminacyjnych z przedmiotów 
zdawanych w części pisemnej. 
 
III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ism.uni.wroc.pl 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Konkurs uwzględniający średnią ocen z:  
- dyplomu licencjackiego (w zakresie stosunków międzynarodowych)   
- średniej ocen z ukończenia studiów licencjackich (oceny mają być potwierdzone przez macierzystą uczelnię). 
W sytuacji takiej samej średniej ocen, decyduje wyższa średnia ocen ze  studiów licencjackich. 

Kandydat w składanym podaniu wskazuje specjalizację preferowaną oraz rezerwową w ramach dostępnej 
oferty. 
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Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
50-145 Wrocław ul. Uniwersytecka 22/26 

administracja  -  pok. 101, tel. 071 37-52-347, 37-52-925 ul. Kuźnicza 46/47 
prawo  -  pok. 16, tel. 071 37-52-312, ul. Uniwersytecka 22/26 

ekonomia  -  pok. 217, tel. 071 37-52-722, ul. Uniwersytecka 22/26 
 

kierunki studiów:  ADMINISTRACJA 
PRAWO 
EKONOMIA 

 
 
Kierunek:    ADMINISTRACJA 
Struktura studiów:  
   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWĄ MATURA 
 

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,16 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 
poziom podstawowy 0,08 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,12 
poziom podstawowy 0,16 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA 
 
L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4/ 0,2** 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4/ 0,2** 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
** Jeżeli kandydat nie zdawał  egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu, brana będzie pod uwagę ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły, ale jego waga jest odpowiednio mniejsza i wynosi 0,2.  Jeżeli  z danego 
przedmiotu kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny, to w konkursie jest uwzględniana średnia  arytmetyczna 
z punktów przypisanych poszczególnym ocenom. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty według 
następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
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Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest sumą 
wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw są mnożone 
przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl 
 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia administracji  (2-letnie studia magisterskie) 

 
Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej w trakcie studiów pierwszego stopnia średniej ocen wpisanych 
do indeksu oraz oceny pracy dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego. 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom studiów pierwszego stopnia z tytułem 
licencjata, uzyskany na tym samym lub kierunku pokrewnym, tj.  administracji, zarządzania, ekonomii, nauk 
politycznych, nauk społecznych, stosunków międzynarodowych, ochrony środowiska. 
Średnia ocen przesądza o miejscu kandydata na liście rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu 
miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą  średnią ocen. 
W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest zobligowany do złożenia, oprócz 
dokumentów określonych w uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego,  zaświadczenia potwierdzającego 
średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów pierwszego stopnia oraz ocenę pracy dyplomowej i egzaminu 
dyplomowego. 
 
 
Kierunek:   PRAWO 
 
Struktura studiów:  jednolite studia magisterskie (5-letnie) 
 
Zasady przyjęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA 
 

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,16 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 
poziom podstawowy 0,08 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,12 
poziom podstawowy 0,16 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 

*Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA 
 
L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4/ 0,2** 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4/ 0,2** 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
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** Jeżeli kandydat nie zdawał  egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu, brana będzie pod uwagę ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły, ale jego waga jest odpowiednio mniejsza i wynosi 0,2.  Jeżeli  z danego 
przedmiotu kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny, to w konkursie jest uwzględniana średnia  arytmetyczna 
z punktów przypisanych poszczególnym ocenom. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty według 
następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest sumą 
wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw są mnożone 
przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl 
 
 
 
Kierunek:   EKONOMIA 
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie studia licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie studia magisterskie) 
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia  (3-letnie studia licencjackie) 
Przyjęcia odbywają się na podstawie  konkursu świadectw. 
 
  NOWA  MATURA 
 

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,16 1. Matematyka  pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 
poziom podstawowy 0,08 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,12 
poziom podstawowy 0,16 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
STARA MATURA 
 
L.p. Przedmiot Waga 
1. Matematyka 0,4/ 0,2** 
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2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4/ 0,2** 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, , za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
** Jeżeli kandydat nie zdawał  egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu, brana będzie pod uwagę ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły, ale jego waga jest odpowiednio mniejsza i wynosi 0,2.  Jeżeli  z danego 
przedmiotu kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny, to w konkursie jest uwzględniana średnia  arytmetyczna 
z punktów przypisanych poszczególnym ocenom. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty według 
następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest sumą 
wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw są mnożone 
przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl 
 
 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia   (2-letnie studia magisterskie) 

 
Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej w trakcie studiów pierwszego stopnia średniej ocen wpisanych 
do indeksu oraz oceny pracy dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego. 
O przyjęcia na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ekonomicznych studiów pierwszego 
stopnia z tytułem licencjata. 
Średnia ocen przesądza o miejscu kandydata na liście rankingowej. 
Na studia w ramach ustalonego  limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą średnią 
ocen. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest zobligowany do złożenia, oprócz 
dokumentów określonych w uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, zaświadczenia potwierdzającego 
średnią ocen uzyskaną w  trakcie studiów pierwszego stopnia oraz ocenę pracy dyplomowej i egzaminu 
dyplomowego. 
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

S  T  U  D  I  A   NIESTACJONARNE 

(W I E C Z O R O W E) 
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Wydział Filologiczny 
50-140 Wrocław pl. Nankiera 15 

pok. 14 (parter) tel. 071 37-52-513 
 
kierunek studiów:  FILOLOGIA:  

specjalności: FILOLOGIA ANGIELSKA 
FILOLOGIA CZESKA 
FILOLOGIA GERMAŃSKA 
FILOLOGIA NIDERLANDZKA 
FILOLOGIA ROMAŃSKA - PROFIL FRANCUSKI 
FILOLOGIA ROSYJSKA 
FILOLOGIA UKRAIŃSKA 

 
 
Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalność:  FILOLOGIA ANGIELSKA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
         studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 

 Postępowanie rekrutacyjne polega na przeliczeniu na punkty egzaminacyjne punktacji uzyskanej przez kandydatów 
z pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz języka 
polskiego na poziomie rozszerzonym; 

 Przeliczanie ocen maturalnych na punkty odbywa się według następującej skali: 
a.  wyrażona w punktach procentowych ocena z pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie 

rozszerzonym zostanie przemnożona przez 0,8. 
b. ocena z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zostanie przemnożona przez 0,2. 
 
Przykład: 
 

ocena maturalna z języka angielskiego 70 x 0,8 = 56 pkt 
 

ocena maturalna z języka polskiego 80 x 0,2 = 16 pkt 
 

Razem   = 72 pkt 
 

 
 STARA MATURA 
 
 W przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym według starych zasad brana 

będzie pod uwagę ocena korzystniejsza z części ustnej lub pisemnej z języka polskiego i analogicznie z 
języka angielskiego. Oceny te przeliczane są według następującej skali: 
 
Skala ocen 1-6 

Ocena maturalna 
(korzystniejsza z 
ocen, jeśli z danego 
przedmiotu są dwie – 
za egzamin pisemny  
i ustny) 

Punkty egzaminacyjne 
z języka angielskiego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka polskiego 

6 80 20 
5 65 14 
4 50 8 
3 35 4 
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2 20 2 

Skala ocen 2-5 

Ocena maturalna 
(korzystniejsza z 
ocen, jeśli z danego 
przedmiotu są dwie – 
za egzamin pisemny  
i ustny) 

Punkty egzaminacyjne 
z języka angielskiego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka polskiego 

5 80 20 
4 65 12 
3 50 4 

 

 O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa powstała po zsumowaniu punktów 
egzaminacyjnych zdobytych przez kandydatów ze starą i nową maturą w ramach postępowania 
kwalifikacyjnego. Na studia przyjęte zostaną osoby  z najwyższą punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć. 

 
Zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego oprócz laureatów i finalistów olimpiad (zał. 4), są także kandydaci 
legitymujący się dyplomem Certificate of Proficiency in English (CPE) lub Certificate of Advanced English 
(CAE). 
 

Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifa.uni.wroc.pl 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej i absolwenci 
nauczycielskich kolegiów języków obcych legitymujący się dyplomem licencjata. 

Ubiegający się o przyjęcie    1. przedkładają konspekt pracy badawczej, 
                 2. przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
1.Ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy 
badawczej o długości 600 słów (dwie strony maszynopisu z podwójnymi odstępami). Powinien on zawierać: 
-sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które szukamy odpowiedzi) oraz 
osadzenie go we współczesnych badaniach z danej dziedziny 
-zarys podstaw teoretycznych planowanych badań 
-wstępne hipotezy i wnioski wynikające z indywidualnych zainteresowań i badań wstępnych przeprowadzonych 
przez kandydata. Wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej 
udowodniony 
-szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej 
-bibliografię wykorzystaną w konspekcie i w przyszłych badaniach, liczącą co najmniej 10 pozycji 
2. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona jest na podstawie przedstawionego konspektu pracy badawczej i 
obejmuje dziedzinę, której dotyczy konspekt. 
Kandydaci otrzymują jedną ocenę odzwierciedlającą treści zawarte w konspekcie pracy badawczej i przebieg 
rozmowy kwalifikacyjnej. Skala ocen: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 ;2,0. O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa 
sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny 
w ramach ustalonego limitu. Szczegółowe   informacje na temat konspektu   pracy badawczej znajdują się w 
„Informatorze o kwalifikacji na studia drugiego stopnia"   dostępnym   w Instytucie Filologii Angielskiej, ul. 
Kuźnicza 22, tel. 071 37-52-439 oraz na stronie internetowej: www.ifa.uni.wroc.pl 
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Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalność:     FILOLOGIA CZESKA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
       
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
Brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego 
Za język obcy na poziomie rozszerzonym przelicznik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
 
STARA MATURA: 
Brana będzie pod uwagę korzystniejsza z ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z dwóch przedmiotów: 
języka polskiego i języka obcego.  
Oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym przeliczane są na punkty w następujący sposób: 
 
 
Skala 1-6     Skala 2-5 
6 (celujący)   – 100 pkt.    
5 (bardzo dobry)  -  80 pkt.  5 (bardzo dobry)  – 100 pkt. 
4 (dobry)    – 60 pkt.  4 (dobry)     -    75 pkt. 
3 (dostateczny)  – 40 pkt.  3 (dostateczny)   -    40 pkt. 
2 (dopuszczający)  – 20 pkt. 
 
Za poszczególne przedmioty przydzielane są punkty z uwzględnieniem następujących współczynników: 
za język obcy współczynnik wynosi 1,0. 
za język polski współczynnik wynosi 0,8. 
 
Liczba miejsc zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i starą maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl 
 
Kierunek :   FILOLOGIA 
specjalność :  FILOLOGIA GERMAŃSKA 
 
Struktura studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Na studia niestacjonarne (wieczorowe) drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci krajowych lub 
zagranicznych szkół wyższych prowadzących studia licencjackie. W przypadku zagranicznych dyplomów 
licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce. Jeżeli chodzi o uczelnie krajowe uprawnione do 
wydawania dyplomu licencjata, respektowane będą dyplomy licencjackie uzyskane na tych uczelniach. 
Absolwenci uczelni nie mających takich uprawnień mogą uzyskać taki dyplom na innej, uprawnionej, uczelni, w 
tym także w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.  
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifg.uni.wroc.pl 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalność:  FILOLOGIA NIDERLANDZKA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
I. Wszyscy kandydaci na I rok 3-letnich  studiów filologii niderlandzkiej  mogą uzyskać w trakcie rekrutacji 
maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych. Lista rankingowa jest wspólna dla kandydatów z NOWĄ i STARĄ 
MATURĄ.  
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II. Kandydaci z NOWĄ MATURĄ traktowani są w sposób następujący: 
 

1.W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się jedynie wyniki maturalnych egzaminów pisemnych.  
2.Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza punkty maturalne uzyskane przez tych kandydatów według 
poniższych zasad: 
A.  Za – zadeklarowany jednoznacznie – język obcy nowożytny wybrany przez kandydata/kę (języki 
do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie rozszerzonym 
współczynnik rekrutacyjny wynosi 1,0 (100 punktów maturalnych = 100 punktów rekrutacyjnych)  
Za – zadeklarowany jednoznacznie – język obcy nowożytny wybrany przez kandydata/kę (języki do 
wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie podstawowym 
współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,6 (100 punktów maturalnych = 60 punktów rekrutacyjnych) 
B.  Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,6 (100 punktów 
maturalnych = 60 punktów rekrutacyjnych) 
Za język polski na poziomie podstawowym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,4 (100 punktów 
maturalnych = 40 punktów rekrutacyjnych) 
C.  Za - zadeklarowany jednoznacznie przez kandydata/kę - dowolny przedmiot do wyboru na 
poziomie rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,4 (100 punktów maturalnych = 40 punktów 
rekrutacyjnych)  
3.Kandydat/ka wpisuje do kwestionariusza te oceny z poszczególnych przedmiotów (język obcy 
nowożytny, język polski, przedmiot do wyboru), które pozwolą - po przeliczeniu według podanych 
współczynników rekrutacyjnych - uzyskać najkorzystniejszy wynik punktowy (wybiera więc – wpisując 
rezultaty egzaminu – tylko jeden poziom). 
W przypadku braku punktacji z przedmiotu wybranego kandydat/ka otrzymuje 0 punktów. Przy braku 
punktacji z języka obcego nowożytnego lub języka polskiego kandydat/ka nie jest dopuszczony do 
postępowania rekrutacyjnego.  
4.Punkty za język obcy nowożytny, język polski i przedmiot do wyboru sumują się (A +B + C) i są 
podstawą do umieszczenia nazwiska kandydata/ki na liście rankingowej.  

 
III. Kandydaci ze STARĄ MATURĄ traktowani są w sposób następujący:  

 
1.Oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminie maturalnym przeliczane są na punkty rekrutacyjne w 
sposób, który upodabnia uzyskane przez nich wyniki do wyników nowej matury: 

 
 

skala ocen 1-6  
celujący bardzo dobry  dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 90 pkt  70 pkt  50 pkt  30 pkt  

 
skala ocen 2-5  
bardzo dobry  dobry dostateczny 
100 pkt 75 pkt  40 pkt  

 
2.Za poszczególne przedmioty na egzaminie maturalnym przydzielane są punkty rekrutacyjne z 
uwzględnieniem następujących współczynników rekrutacyjnych:  

Język obcy nowożytny (języki do wyboru: angielski, 
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 0.5 

Język polski  0.3 
Przedmiot do wyboru zadeklarowany przez 
kandydata/kę 0,2 

3.Jeżeli z danego przedmiotu (język obcy nowożytny, język polski, dowolny przedmiot wybrany przez 
kandydata/kę) na świadectwie maturalnym figuruje zarówno ocena z egzaminu maturalnego pisemnego, jak 
i ustnego, wówczas należy wpisać ocenę wyższą. 
W przypadku braku oceny z przedmiotu wybranego kandydat/ka otrzymuje 0 punktów. Przy braku oceny z 
języka obcego nowożytnego lub języka polskiego kandydat/ka nie jest dopuszczony do postępowania 
rekrutacyjnego.  
4. Uzyskana liczba punktów jest mnożona przez współczynnik 2,0. 
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Kandydat/ka może więc uzyskać łącznie maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych za oceny z egzaminów 
maturalnych.  
 

IV. Na I rok studiów filologii niderlandzkiej przyjęci zostaną kandydaci z największą liczbą punktów według limitu 
przyjęć. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.kfn.uni.wroc.pl 
 
 
 
Kierunek   FILOLOGIA 
specjalność:  FILOLOGIA ROMAŃSKA  -  profil francuski 
 

 

Struktura studiów:  studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
                                                                                  

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu dyplomów licencjackich w zakresie filologii romańskiej, 
profil francuski lub porównywalnych (kryterium: ocena na dyplomie) . W ramach limitu miejsc, po przyjęciu 
absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, przyjmuje się również absolwentów innych ośrodków – według 
rankingu dyplomów licencjackich (kryterium: ocena na dyplomie) 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifr.uni.wroc.pl 
 
Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalność:   FILOLOGIA ROSYJSKA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

 

 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

NOWA MATURA: 
Brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego: 
Za język obcy na poziomie rozszerzonym przelicznik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
 
STARA MATURA: 
Brana będzie pod uwagę korzystniejsza z ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z dwóch przedmiotów: 
języka polskiego i języka obcego. 
Oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeliczane są na punkty w następujący sposób: 
 

3 (dostateczny)  –  40 pkt.  3 (dostateczny)   -    40 pkt. 

Za poszczególne przedmioty przydzielane są punkty z uwzględnieniem następujących współczynników: 

 

Skala 1-6     Skala 2-5 
6 (celujący)   – 100 pkt.    
5 (bardzo dobry)  -   80 pkt.  5 (bardzo dobry)  – 100 pkt. 
4 (dobry)   –  60 pkt.  4 (dobry)     -   75 pkt. 

2 (dopuszczający)  –  20 pkt. 

za język obcy przelicznik wynosi 1,0. 
za język polski współczynnik wynosi 0,8. 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i stara maturą przystępujących 
do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl 
 
Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalność:    FILOLOGIA UKRAIŃSKA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
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NOWA MATURA: 
Brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego 
Za język obcy na poziomie rozszerzonym przelicznik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
 
STARA MATURA: 
Brana będzie pod uwagę korzystniejsza z ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z dwóch przedmiotów: 
języka polskiego i języka obcego 
Oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeliczane są na punkty w następujący sposób: 
 
Skala 1-6     Skala 2-5 
6 (celujący)   – 100 pkt.    
5 (bardzo dobry)  -    80 pkt.  5 (bardzo dobry)  – 100 pkt. 
4 (dobry)   –   60 pkt.  4 (dobry)     -    75 pkt. 
3 (dostateczny)  –   40 pkt.  3 (dostateczny)  -    40 pkt. 
2 (dopuszczający)  –   20 pkt. 
Za poszczególne przedmioty przydzielane są punkty z uwzględnieniem następujących współczynników: 
za język obcy przelicznik wynosi 1,0. 
za język polski współczynnik wynosi 0,8. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i starą maturą przystępujących 
do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl 
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Wydział  Fizyki i Astronomii 
50-204 Wrocław,   pl. Maksa Borna 9 

pok. 102, tel. 071 37-59-357, -404, -464 

 

Komisja tworzy listę rankingową kandydatów na poszczególne specjalności na podstawie parametru 
rekrutacyjnego (S) wynikającego z ocen wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Liczbę 
punktów z każdego przedmiotu ustala się osobno, w następujący sposób: 
 

tel./fax  071 321-76-82 

Kierunek:  FIZYKA 

Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3,5-letnie licencjackie) 
 

Wydział Fizyki i Astronomii przewiduje w lutym 2007 oraz 2008r., rekrutację ,,zimową" na niestacjonarne 
(wieczorowe) licencjackie studia fizyki, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 
2006/2007 i odpowiednio 2007/2008.  
Rekrutacja odbędzie się na następujące specjalności: 
• fizyka ogólna (w zakres fizyki ogólnej wchodzą: fizyka doświadczalna, teoretyczna i nauczanie fizyki 

i matematyki) 
• fizyka komputerowa, 
• fizyka medyczna 
• ekonofizyka 
• technologie informatyczne 
Studenci, którzy zaliczą w terminie pierwszy semestr studiów niestacjonarnych wieczorowych, mogą zostać 
przyjęci na pierwszy semestr bezpłatnych studiów stacjonarnych. Kolejne semestry studiów wieczorowych 
uruchamiane będą pod warunkiem, że zbierze się grupa, co najmniej 15 studentów chcących kontynuować ten 
rodzaj studiów. 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3,5-letnie licencjackie) 
 

W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu 
dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka (fizyka z astronomią, fizyka i astronomia), matematyka, 
chemia, informatyka (elementy informatyki) i biologia. Jedyny wyjątek stanowią kandydaci ze starą maturą, 
którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości matematyki i fizyki. Mogą oni przystąpić do egzaminu wstępnego z 
tych przedmiotów, obejmującego program liceum. Ocena z egzaminu wstępnego w skali 4 stopniowej 
traktowana jest tak jak ocena z egzaminu dojrzałości. 

• STARA MATURA - ocenę z egzaminu dojrzałości lub z egzaminu wstępnego przelicza się na punkty 
według tabeli, a uzyskany wynik mnoży się przez 2; 

 
ocena liczba punków 

 (skala 6-stopniowa) 
liczba punktów 
(skala 4-stopniowa) 

celująca 100  
bardzo dobra 90 100 
dobra 70 75 
dostateczna 50 50 
dopuszczająca 30  

 
• NOWA MATURA 2002 - wynik egzaminu maturalnego podany w punktach (jeśli matematyka zdawana była 

także na poziomie rozszerzonym to punkty uzyskane na obydwu poziomach sumuje się) mnoży się przez 2; 
• NOWA MATURA - wynik egzaminu maturalnego podany w procentach zamienia się na punkty (1% =1 

punkt), jeśli przedmiot zdawany był także na poziomie rozszerzonym to punkty uzyskane na obydwu 
poziomach sumuje się. 
 
Spośród wyników za egzaminy maturalne z chemii, informatyki i biologii brany jest pod uwagę wynik (X) 

najkorzystniejszy dla kandydata. Parametr rekrutacyjny (S) jest sumą punktów uzyskanych z fizyki (F), 
matematyki (M), i pozostałych przedmiotów (X): 

 

S = F + M + X . 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.wfa.uni.wroc.pl 
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Wydział Matematyki i Informatyki 
50-384 Wrocław,  pl. Grunwaldzki 2/4 

pok. 202,  tel. 071 37-57- 492, 071 37-57- 493  tel./fax 071 37-57-491 
e-mail: sekretariat@ii.uni.wroc.pl 

 
kierunki studiów:  INFORMATYKA 
 

Kierunek:                INFORMATYKA 

Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Odbędzie się wspólne postępowania kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale w 
systemie stacjonarnym i  niestacjonarnym . 

Oddzielnie kwalifikuje się kandydatów, którzy zdawali ,,nową maturę”  i oddzielnie kandydatów, którzy zdawali 
,,starą maturę”. 

NOWA MATURA 

Ustala się procedurę obliczania punktów kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 
podstawie nowej matury. 

Liczba punktów kwalifikacyjnych = maksimum z dwóch liczb:  P + 2R oraz P+R+I,  gdzie: 

Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30 procent punktów na poziomie 
podstawowym matury z matematyki. 

P  jest wyrażonym w procentach wynikiem matury z matematyki na poziomie podstawowym; 

R jest wyrażonym w procentach wynikiem matury z matematyki na poziomie rozszerzonym; 

I  jest wyrażonym w procentach wynikiem matury z informatyki na poziomie rozszerzonym. 

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki na maturze, przyjmuje się, że P=R=0. Jeżeli kandydat 
zdawał egzamin z matematyki tylko na poziomie podstawowym, przyjmuje się, że R=0. Podobnie, przyjmuje się, 
że I=0 jeżeli kandydat nie zdawał matury z informatyki. 
 

STARA MATURA 

Dla  kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę” przeprowadza się pisemny test kwalifikacyjny z matematyki, 
punktowany od 0 do 3000 punktów.  

Na studia stacjonarne będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 1000 punktów, a na studia 
niestacjonarne - kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 700 punktów. 

Kandydaci  zaznaczają w kolejności swoje preferencje kierunków i rodzajów studiów, na których chce 
studiować. Opłata rekrutacyjna nie zależy od liczby zaznaczonych preferencji.   

Na podstawie wyników matur / testu sporządzone zostaną listy rankingowe kandydatów, w kolejności liczby 
uzyskanych punktów. Kwalifikacje na poszczególne kierunki oraz rodzaje studiów będą oparte o listy 
rankingowe według wskazanych preferencji. 

Przy ustalaniu listy rankingowej kandydatów ubiegających  o przyjęcie na podstawie nowej matury, gdy 
kandydaci osiągnęli ten sam wynik, przy ustaleniu miejsca na liście rankingowej bierze się pod uwagę wynik W  
z przedmiotu, wskazanego przez kandydata , innego niż matematyka i informatyka,  zdawanego na maturze na 
poziomie rozszerzonym, obliczony wg wzoru: 

W= Pw + Rw,, gdzie Pw, Rw są odpowiednio, liczbami procentowymi punktów w arkuszu I, II egzaminu pisemnego 
ze wskazanego przedmiotu. 

Z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunku: matematyka w roku akademickim 2007/2008 zwolnieni 
będą: 

1. uczestnicy zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej wytypowani przez Komitety Okręgowe Olimpiady, 
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2. osoby zakwalifikowane do polskich eliminacji konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej  

w zakresie nauk ścisłych, 

4. uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 24 punkty za zajęcia obowiązkowe na I roku matematyki na  

 

3. medaliści i osoby wyróżnione w Konkursie Prac Uczniowskich z Matematyki organizowanym przez redakcję 
Delty, 

Uniwersytecie Wrocławskim, zaliczone w trybie przewidzianym dla uczniów uczestniczących w zajęciach na  

wyższych uczelniach. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową maturą i starą maturą, 
którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz o studiach na 
kierunkach informatyka i matematyka, dostępne są na stronie domowej Wydziału: http://www.wmi.uni.wroc.pl 
oraz na stronach www instytutów: 
Informatyka: http://www.ii.uni.wroc.pl 
Matematyka: http://www.math.uni.wroc.pl 
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Wydział  Nauk  Historycznych  i  Pedagogicznych 

kierunki studiów:    HISTORIA 

 
 

50-145 Wrocław,  ul. Szewska 48 
I p.  pok. 103, tel. 071 37-52-274 

 

HISTORIA  SZTUKI 
PSYCHOLOGIA 

 
Kierunek:   HISTORIA 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

                studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
specjalizacje: nauczycielska  

           archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; dokumentalistyka konserwatorska; regionalistyka 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

NOWA MATURA 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brana będzie pod uwagę  
suma liczba punktów procentowych uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym spośród przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język polski. 
Punkty procentowe uzyskane za egzamin zdany na poziomie podstawowym będą mnożone przez współczynnik 
0,5, a za egzamin zdany na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,0. 
Brak punktacji z danego przedmiotu nie oznacza dyskwalifikacji kandydata z postępowania rekrutacyjnego lecz 
skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
STARA MATURA 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brana będzie  pod uwagę 
średnia arytmetyczna wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości. 
Oceny przeliczane będą według następującej skali: 
 
skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt. 80 pkt. 60 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 

  
skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt. 70 pkt. 40 pkt. 

 
Liczba miejsc dla kandydatów ze starą i nową maturą będzie proporcjonalny do liczby kandydatów ze starą i 
nową maturą, którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.hist.uni.wroc.pl 
 

Zasady rekrutacji na  studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

O przyjęcie na studia  drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata. 
Przyjęcia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, punktowanej w skali od 0 do 15 punktów. 
Uzyskanie od 0 do 5 punktów dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
Kierunek:   HISTORIA SZTUKI 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 
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Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brane będzie pod 
uwagę  ilość punktów procentowych z następujących przedmiotów z egzaminu maturalnego: 
- język polski (pisemny) 
- historia sztuki lub historia (pisemny) 
- język obcy (pisemny lub ustny) 
O przyjęciu na studia będzie decydować suma punktów procentowych z wyżej wymienionych przedmiotów 
pomnożonych przez współczynnik 0,5 za poziom podstawowy oraz współczynnik 1,0 za poziom rozszerzony. 
Brak któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brane będą pod 
uwagę najwyższe oceny (z pisemnego lub ustnego egzaminu maturalnego lub na świadectwie ukończenia 
szkoły) z następujących przedmiotów: 
- język polski 
- historia lub historia sztuki 
- język obcy 

 Celująca  100 punktów 

 Dobra   70 punktów 

 Dopuszczająca  30 punktów 

 Dobra   70 punktów 

 

 

Struktura studiów:  jednolite studia magisterskie (5-letnie) 

 

O przyjęciu na studia będzie decydować średnia ocen z wyżej wymienionych przedmiotów. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 

 Bardzo dobra   85 punktów 

 Dostateczna  50 punktów 

skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 

 Dostateczna  40 punktów 

Liczba miejsc dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą będzie proporcjonalna do liczby kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ihsz.hist.uni.wroc.pl 

 

 
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z dyplomem licencjata historii sztuki. O miejscu na 
liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. 
 
 
Kierunek:  PSYCHOLOGIA 

 
Zasady przyjęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 

NOWA MATURA 
Konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę brana będzie punktacja z części pisemnej z: języka polskiego 
oraz jednego lub dwóch przedmiotów do wyboru (z wyłączeniem języków obcych). 
Punkty z poziomu podstawowego będą mnożone przez współczynnik 0,25,a z poziomu rozszerzonego przez 
0.5 i następnie sumowane. W przypadku większej liczby przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym 
pod uwagę wzięte zostaną dwa z najwyższą punktacją. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie ustalona 
lista rankingowa stanowiąca podstawę przyjęcia kandydatów. 
 
STARA MATURA 
Konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę brane będą oceny  z części pisemnej  lub ustnej (do wyboru 
przez kandydata) z: języka polskiego oraz jednego lub dwóch innych przedmiotów zdawanych na 
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egzaminie dojrzałości (z wyłączeniem języków obcych). Suma ocen z wyżej wymienionych przedmiotów 
będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej kandydatów. 

 

 

 

 

 
Limit miejsc dla kandydatów z ,,nową” i ,,starą”  maturą będzie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów 
przystępujących do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.psychologia.uni.wroc.pl 
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Wydział Nauk Przyrodniczych 
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 35, tel. 071 37-52-221 

 
 
Kierunek:  BIOTECHNOLOGIA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
ZASADY OGÓLNOWYDZIAŁOWE:  
1. Liczba miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Nauk 
Przyrodniczych zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby osób, które zostaną objęte procedurą rekrutacyjną .  
 
2. Oceny ze starej matury przeliczane będą na punkty w sposób podany w poniższej tabeli: 

 skala ocen 2-6 skala ocen  2-5 
ocena ocena punkty ocena Punkty 
dopuszczająca  2   30     2   0 
dostateczna 3   50   3    50 
dobra   4   70     4                        75 
bardzo dobra  5   90   5   100 
celująca  6             100   
 
3. Przy procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatów z nową maturą brana będzie pod uwagę punktacja z 
części pisemnej egzaminu maturalnego. Brak punktacji za wymagany przedmiot nie dyskwalifikuje kandydata, 
lecz skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
4. Kandydaci ze starą maturą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie dojrzałości na punkty. 
Brane będą pod uwagę oceny z części pisemnej bądź ustnej egzaminu maturalnego. W przypadku dwóch 
różnych ocen będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza. Jeżeli na świadectwie maturalnym nie będzie 
oceny z danego przedmiotu będzie brana pod uwagę ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.     
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

NOWA MATURA 
O przyjęcie na studia mogą starać się ci kandydaci, którzy na maturze zdawali biologię lub chemię na 
poziomie rozszerzonym. 
O kolejności przyjęć decydować będzie suma punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminów maturalnych 
zdawanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia, chemia, 
matematyka, fizyka, język obcy. Brany będzie pod uwagę wyłącznie wynik z pisemnego egzaminu 
maturalnego. W przypadku kandydatów z jednakową sumą punktów uzyskanych z przedmiotów maturalnych 
będą brane pod uwagę punkty uzyskane przez kandydata kolejno z: 

- chemii, lub fizyki lub matematyki (najwyższa punktacja) 
- biologii 
- języka nowożytnego 

STARA MATURA 
Kandydaci, którzy legitymują się tzw. starą maturą będą kwalifikowani na studia wyłącznie na podstawie wyniku 
rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem biologii 
molekularnej i chemii organicznej. Rozmowa będzie punktowana w skali od 0-50 punktów. Za wynik pozytywny 
uznaje się uzyskanie minimum 20 punktów.  

  
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 

 
 

Jeżeli limit miejsc przeznaczonych dla kandydatów ze „starą” maturą nie zostanie wypełniony, miejsca 
te zostaną przeznaczone dla kandydatów z „nową” maturą. 
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Wydział  Nauk  Społecznych 
51-149 Wrocław, ul Koszarowa 3 

 

Kierunek:   POLITOLOGIA  

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 

pok. 29, tel. 071 37-55-205 – stosunki międzynarodowe 
pok. 34, tel. 071 37-55-265 - politologia 

                  
kierunki studiów:  POLITOLOGIA   

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  

Struktura studiów:    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

 
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku politologia. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Listę rankingową tworzy się na podstawie oceny dla dyplomie 
licencjackim. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl 
 
 

Kierunek:   STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  
Struktura studiów:    studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie) 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie) 
 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich z zakresu 
nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych (z wyjątkiem stosunków międzynarodowych), 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i niepublicznych. 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje konkurs uwzględniający średnią ocen z: dyplomu licencjackiego i 
średnią ocen z ukończenia studiów licencjackich (oceny powinny być potwierdzone przez macierzystą uczelnię). 
W sytuacji takiej samej średniej ocen, decyduje wyższa średnia ocen z ukończenia studiów licencjackich. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.ism.uni.wroc.pl 
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Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
50-145 Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26 pok. 16 

tel. 071 3752-825  
 

 
Kierunek:  PRAWO 
 
Struktura studiów: jednolite studia magisterskie (5-letnie) 
 
 
Zasady przyjęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA 
 

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,16 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 

0,08 Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,12 
poziom podstawowy 0,16 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,24 

poziom podstawowy 2. 

*Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA 
 
L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4/ 0,2** 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4/ 0,2** 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat może otrzymać największą liczbę punktów. 
** Jeżeli kandydat nie zdawał  egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu, brana będzie pod uwagę ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły, ale jego waga jest odpowiednio mniejsza i wynosi 0,2.  Jeżeli  z danego 
przedmiotu kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny, to w konkursie jest uwzględniana średnia  arytmetyczna 
z punktów przypisanych poszczególnym ocenom. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty według 
następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
 dopuszczająca (2) 30 

dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 

 

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest sumą 
wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw są mnożone 
przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
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Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl 
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Załącznik nr 4 
 

Uchwała nr 62/2005 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005r. 
 
 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych na studia w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 

 

Wykaz kierunków i specjalności, na które laureaci olimpiad centralnych przyjmowani są bez 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
 
administracja   Olimpiada Historyczna 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 
archeologia   Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Geograficzna 
 
astronomia Olimpiada Astronomiczna 

 Olimpiada Fizyczna 
 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Chemiczna 

 
biologia   Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Ekologiczna 
 
biotechnologia  Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Chemiczna 
 
chemia    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 
dziennikarstwo  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego  
i komunikacja społeczna Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
 
ekonomia   Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Informatyczna 
 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 
 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 

    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

filologia klasyczna  Olimpiada Języka Łacińskiego 

 
europeistyka   Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
 
filologia angielska  Olimpiada Języka Angielskiego 
 
filologia germańska  Olimpiada Języka Niemieckiego 
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    Olimpiada Literatury i Języka  Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 

filologia klasyczna 

    Olimpiada Literatury i Języka  Polskiego 

filologia niderlandzka  Olimpiada Języka Angielskiego 

 

 

    Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 

    Olimpiada Wiedzy Parlamentarnej 

 

i kultura śródziemnomorska Olimpiada Języka Łacińskiego 

    Olimpiada Historyczna 
 

    Olimpiada Języka Niemieckiego 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

filologia polska  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

filologia romańska  Olimpiada Języka Francuskiego 
profil francuski 
 
filologia słowiańska  Olimpiada Języka Rosyjskiego 
    Olimpiada Języka Niemieckiego 
    Olimpiada Języka Angielskiego 
 
filozofia   Olimpiada Filozoficzna 
    Olimpiada Artystyczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna      

Olimpiada Geograficzna      
Olimpiada Historyczna 

    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
    Olimpiada Matematyczna 

    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 
fizyka Olimpiada Astronomiczna 

 Olimpiada Fizyczna 
 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Chemiczna 

 
geografia   Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Nautologiczna 
 
 
geologia   Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 
historia   Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym 

 
historia sztuki   Olimpiada Artystyczna (sekcja plastyki) 
 
informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo  Olimpiada Filozoficzna 
    Olimpiada Historyczna 
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    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 
informatyka   Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Fizyczna 

    Olimpiada Fizyczna 

socjologia   Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

 

 
matematyka   Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 

    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
 
międzywydziałowe indywidualne 
studia humanistyczne   

Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Filozoficzna 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
    Olimpiada Języka Angielskiego 
    Olimpiada Języka Francuskiego 
    Olimpiada Języka Rosyjskiego 
    Olimpiada Języka Niemieckiego 
    Olimpiada Języka Łacińskiego 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
      
ochrona środowiska  Olimpiada Ekologiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
 
pedagogika   Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Biologiczna 
 
politologia   Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
 
prawo    Olimpiada Historyczna 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 

 
stosunki międzynarodowe Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 

Wykaz kierunków i specjalności, na które finaliści olimpiad centralnych przyjmowani są bez 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
administracja   Olimpiada Historyczna 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 
astronomia   Olimpiada Astronomiczna 
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 Olimpiada Fizyczna 
 Olimpiada Matematyczna 

 

 

 Olimpiada Chemiczna 

biologia   Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Ekologiczna 
 
biotechnologia  Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Chemiczna 
 
chemia    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 
dziennikarstwo  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego  
i komunikacja społeczna Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

ekonomia   Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Informatyczna 
 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 
 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 

 
 
 
filologia klasyczna  Olimpiada Języka Łacińskiego 
    Olimpiada Literatury i Języka  Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
 
filologia klasyczna 
i  kultura śródziemnomorska Olimpiada Języka Łacińskiego 
    Olimpiada Literatury i Języka  Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
 
 
filologia polska  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 
 
filologia romańska  Olimpiada Języka Francuskiego 
profil francuski 
 
filologia słowiańska  Olimpiada Języka Rosyjskiego 
    Olimpiada Języka Niemieckiego 
    Olimpiada Języka Angielskiego 
 
filozofia Olimpiada Filozoficzna 
 
fizyka Olimpiada Astronomiczna 

 Olimpiada Fizyczna 
 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Chemiczna 

 
 
geologia   Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Chemiczna 
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    Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 
 
historia   Olimpiada Historyczna 
 
informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo  Olimpiada Filozoficzna 

    Olimpiada Fizyczna 

 

stosunki międzynarodowe Olimpiada Historyczna 

 

    Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 
informatyka   Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Fizyczna 
 
matematyka   Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 

    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
 
ochrona środowiska  Olimpiada Ekologiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
 
 
pedagogika   Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Biologiczna 

prawo    Olimpiada Historyczna 
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 
 

    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
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Informacja o przystosowaniu obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego dla osób niepełnosprawnych 
 
1. W obiektach Wydziału Nauk Przyrodniczych 
• w Instytucie Nauk Geologicznych przy pl. M. Borna 9 jest winda, podjazd dla wózków i przystosowana toaleta, 
natomiast w budynku Instytutu przy ul. Z. Cybulskiego 32 - brak jakichkolwiek udogodnień; 
• w Instytucie Zoologicznym przy ul. H. Sienkiewicza 21 jest winda, ale brak podjazdów; 
• w Instytucie Biologii Roślin przy ul. Kanoniej 6 jest winda i dwie przystosowane toalety; 
• w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej i Mikrobiologii przy ul. Przybyszewskiego jest tylko winda; 
• w Katedrze Antropologii przy ul. Kuźniczej 35, gdzie mieści się także dziekanat wydziału, brak jest 
jakichkolwiek udogodnień; 
• w Instytucie Geograficznym przy pl. Uniwersyteckim l - Gmach Główny UWr. -brak przystosowań. 
2. Obiekty Wydziału Filologicznego nie są przystosowane do studiowania osób niepełnosprawnych. W budynku 
przy pl. Nankiera 15 jest winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.  
3. Na Wydziale Matematyki i Informatyki brak jest barier architektonicznych utrudniających poruszanie się 
osobom niepełnosprawnym:  

- bud. „D" - poza brakiem odpowiednich toalet - jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych; 

8. W budynkach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych brak jest podstawowych udogodnień dla 
niepełnosprawnych studentów. 

 

 

• w Instytucie Matematycznym przy pl. Grunwaldzkim 2/4 jest winda, trzy przystosowane toalety i podjazdy dla 
wózków inwalidzkich,  
 • budynek Instytutu Informatyki przy ul. Joliot-Curie 15 jest w pełni dostępny  dla osób niepełnosprawnych. 
4. W budynkach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
• w bud. „A' przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 znajduje się winda osobowa i przystosowana toaleta; 
• w bud. „B" przy ul. Kuźniczej 46 jest podjazd do budynku, toaleta, winda oraz dwa podnośniki; 
• w bud. „C" przy ul. Więziennej 8/12 jest podnośnik, toaleta i winda osobowa; 
• w bud. „D" przy ul. Kuźniczej 42 jest toaleta i trzy windy. 
5. W obiektach Wydziału Fizyki i Astronomii 
• w Instytucie Astronomicznym przy ul. M. Kopernika 11 
- bud. „A" (w którym znajdują się m.in. biblioteka, sala wykładowa, pracownia komputerowa, sekretariat 
Instytutu), „B" i „C" (w których znajdują się pokoje pracowników naukowych Instytutu) nie są przystosowane do 
studiowania osób niepełnosprawnych; 

• w Instytucie Fizyki przy pl. M. Borna 9 brak jest barier architektonicznych utrudniających poruszanie się 
osobom niepełnosprawnym. Znajduje się tu podjazd dla wózków inwalidzkich, winda osobowa, przystosowane 
toalety. 
6. Wszystkie budynki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 posiadają udogodnienia dla 
niepełnosprawnych studentów, tj. podjazdy, windy i toalety. 
7. W obiektach Wydziału Chemii przy ul. F. Joliot-Curie 14 są odpowiednio przystosowane windy, podjazdy i 
toaleta (w holu głównym). 
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WZÓR  OPISANIA TECZKI  KANDYDATA  
 
 
Kandydaci winni składać dokumenty w białych teczkach wiązanych, opisując je według poniższego wzoru: 
 
 
 
 
 
.................................................................. 
                  (nazwisko i imię) 
 
ul. ............................................................. 
 
 
.................................................................. 
                 (kod, miejscowość) 
 
 
……………………………………………… 
                 (telefon kontaktowy) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      (studia niestacjonarne: zaoczne/wieczorowe*)  
  

    U N I W E R S Y T E T   W R O C Ł A W S K I 
 
     Wydział ............................................................... 
 
     Kierunek .............................................................. 

     ............................................................................. 
(studia stacjonarne*)  
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