
 

UCHWAŁA Nr 51/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 74/2006 Senatu UWr. z dnia 31 maja 20 06 r.  

w sprawie przyj ęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji 

na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008  

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym, Senat 

wprowadza zmiany do Uchwały Nr 74/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

2006 r. w sprawie przyjęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku 

akademickim 2007/2008 polegające na tym, Ŝe w cytowanej Uchwale zastępuje się dotychczasowe 

brzmienie zasad rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia na kierunku 

stosunki międzynarodowe, na Wydziale Nauk Społecznych, na zasady w poniŜszym brzmieniu: 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia 

Kandydat powinien spełnić następujące warunki: 

1. posiadać dyplom licencjata lub magistra w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych, 

ekonomicznych, i prawnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznych  

i niepublicznych,  

2. 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 moŜe uzyskać maksymalnie 10 punktów, 

− z części drugiej kandydat moŜe uzyskać maksymalnie 10 punktów, 

− za średnią ocen ze studiów: 

o za średnią od 3,0 do 3,499 – 3 punkty; 

o za średnią od 3,5 do 3,999 – 3,5 punktów, 

o za średnią od 4,0 do 4,499 – 4 punkty; 

o za średnią od 4,5 do 4,999 – 4,5 punktów, 

o za średnią 5,0 – 5 punktów. 



Egzamin uwaŜa się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum po 5 punktów w kaŜdej części 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

Lista rankingowa obejmuje sumę punktów z dwóch części rozmowy oraz punkty uzyskane za 

średnią ocen na studiach. 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia 

Konkurs uwzględniający średnią ocen z: 

− dyplomu licencjackiego lub magisterskiego w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, 

ekonomicznych, i prawnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznych  

i niepublicznych,  

− i oceny ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. 

 
Oceny mają być potwierdzone przez macierzystą uczelnię. 

W sytuacji takiej samej średniej ocen decyduje wyŜsza ocena z ukończenia studiów licencjackich 

lub magisterskich. 

Kandydat w składanym podaniu typuje specjalizację preferowaną oraz rezerwową w ramach 

dostępnej oferty. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 
 

 
 


