
 

UCHWAŁA Nr 142/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 grudnia 2007 r. 

 
w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 

2008/2009 dla obywateli pa ństw członkowskich Unii Europejskiej lub pa ństw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) l egitymuj ących si ę świadectwem 

dojrzało ści lub dyplomem wydanym poza granicami Polski 

 

 

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

uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne (I stopnia, II stopnia oraz 

jednolite studia magisterskie) w roku akademickim 2008/2009 dla obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski w 

poniŜszym brzmieniu: 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  
 
Rozmowa kwalifikacyjna na wszystkie kierunki (z wyjątkiem filologii o specjalności fil. niderlandzka) 

jest punktowana w skali 0- 5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie min. 3 punktów. 

 
 
Kierunek:  dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomości podstaw wiedzy o mediach oraz Polsce  

i świecie współczesnym. 

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. 

 

Kierunek:  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomości podstaw wiedzy o ksiąŜce, bibliotekach  

i informacji naukowej. 

 

Kierunek;  filologia polska  

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomości podstaw wiedzy o kulturze i literaturze polskiej, 

kandydaci na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne legitymujący się dyplomem ukończenia 

studiów filologii polskiej I stopnia uzyskanym za granicą przyjmowani będą według zasad 

obowiązujących obywateli polskich 
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Kierunek:  filologia klasyczna 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze 

antycznej. 

Studia II stopnia - brak naboru 

 

Kierunek:          filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze 

antycznej. 

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzające kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze 

antycznej oraz języków antycznych i śródziemnomorskich. 

 

Kierunek: filologia specjalno ść fil. angielska   

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim, poziom znajomości j. angielskiego oraz zainteresowania 

humanistyczne, konieczne do podjęcia studiów filologicznych. 

 

Kierunek:  filologia specjalno ść fil. germa ńska   

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. niemieckiego. Wymagana jest teŜ 

znajomość zagadnień gramatycznych obu języków oraz literatury i kultury polskiej i niemieckiej. 

 

Kierunek:  filologia specjalno ść fil. niderlandzka   

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. niemieckiego lub angielskiego (w tym 

takŜe znajomość zagadnień gramatycznych tych języków) oraz literatury i kultury polskiej  

i angielskiej/niemieckiej. Maksymalna ilość punktów moŜliwych do uzyskania w trakcie tej rozmowy 

(przydzielanych za jej poszczególne elementy) wynosi 200, co pozwala na umieszczenie danej 

osoby na liście rankingowej wspólnej dla wszystkich kandydatów. 

Studia II stopnia - legitymujący się dyplomem licencjackim w zakresie filologii niderlandzkiej 

przyjmowani są po złoŜeniu dokumentów przewidzianych trybem rekrutacyjnym. 

 

Kierunek: filologia francuska  

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. francuskiego.  

Studia II stopnia - konkurs dyplomów licencjackich. 

 

Kierunek: filologia hiszpa ńska  

Studia I stopnia - Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. hiszpańskiego.  
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Studia II stopnia - zasady rekrutacji obowiązujące absolwentów studiów I stopnia spoza 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Kierunek: filologia specjalno ść fil. słowia ńska  

Studia I i II stopnia - Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. obcego nowoŜytnego (do wyboru: 

angielski, niemiecki, rosyjski). 

 

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH  
 
Kierunek:  archeologia  

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania 

na w/w kierunku oraz umiejętność posługiwania się językiem polskim(w przypadku 

obcokrajowców), rozmowa ocenia w skali 1-5, do pozytywnego zaliczenia konieczne jest uzyskanie 

min. 2 punktów. 

Studia II stopnia - brak naboru. 

 

Kierunek:  etnologia, historia sztuki, kulturoznawstwo,  

muzykologia, pedagogika, psychologia  

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania 

na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w 

literaturze, czasopismach branŜowych, itp.). 

Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

2 punktów.  

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalony limicie przyjęć. 

Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzą członkowie komisji spośród 

wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku, zostanie wyznaczony po złoŜeniu dokumentów 

przez w/w kandydatów. 

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, 

orientacja w literaturze, czasopismach branŜowych, itp.). 

Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

2 punktów.  

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalony limicie przyjęć. 

Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzą członkowie komisji spośród 

wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku, zostanie wyznaczony po złoŜeniu dokumentów 

przez w/w kandydatów.  

Poza równowaŜnym świadectwem kandydat przedstawi równieŜ równowaŜny dyplom licencjata 

wymagany na poszczególne kierunki: 

- Pedagogika - dyplom licencjata studiów pedagogicznych lub nauczycielskich, 

- Kulturoznawstwo - dyplom licencjata kaŜdego kierunku, 

- Historia sztuki i Etnologia - dyplom licencjata danego kierunku. 
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Kierunek:            historia,  

                             pedagogika specjalno ść kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania 

na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w 

literaturze, czasopismach branŜowych, itp.). 

Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

2 punktów.  

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalony limicie przyjęć. 

Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzą członkowie komisji spośród 

wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku, zostanie wyznaczony po złoŜeniu dokumentów 

przez w/w kandydatów. 

Studia II stopnia - brak naboru 

 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII  
 
Kierunek: prawo  

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca problematykę ustroju i najnowszą historię Polski (od 1945 r.) 

Literatura: K.A. Wojtaszczyk (red.) Wiedza o społeczeństwie - podręcznik dla szkoły średniej. Wyd. 

IX, 2003r. (łącznie z konstytucją RP z 2.04.1997r.). Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.  

 

Kierunek:  administracja  

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca problematykę ustroju i najnowszą historię Polski (od 1945 r.) 

Literatura: K.A. Wojtaszczyk (red.) Wiedza o społeczeństwie - podręcznik dla szkoły średniej. Wyd. 

IX, 2003r. (łącznie z konstytucją RP z 2.04.1997r.). Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.  

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) 

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości polskiego prawa konstytucyjnego  

i administracyjnego. 

Literatura: Konstytucja RP z dnia 02.04.1997 r., J. Boć, Prawo administracyjne, wyd. 11 Kolonia 

Limited 2005 r. Rozmowa oceniana w skali 0-100 pkt.  

 

Kierunek: ekonomia  

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie)  

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca problematykę przekształceń w gospodarce polskiej i UE od 

1992 r. 

Rozmowa oceniana w skali 0-100 pkt. 

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmując problematykę przekształceń w gospodarce polskiej oraz 

gospodarce światowej na przełomie XX/XXI wieku. 

Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.  
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WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII  
 
Kierunek: fizyka  

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu fizyki i 

matematyki. 

Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

3 punktów.  

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki i matematyki na poziomie 

określonym w standardach licencjackich studiów fizyki. Obowiązujące zakresy wiedzy, właściwe 

dla wybranych specjalności, są udostępnione w Dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. 

Rozmowa oceniana jest w skali 0-10. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

6 punktów.  

 

Kierunek:     astronomia 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu fizyki i 

matematyki. 

Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

3 punktów.  

Studia II stopnia – brak naboru 

 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH  
 
Kierunek:  biologia, ochrona środowiska  

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania na poszczególnych kierunkach (odpowiednio: zainteresowania związane z daną 

dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branŜowych itp.). 

Rozmowa oceniana w skali od 1 do 5. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie 

minimum 2 punktów. 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH  
 
Kierunek: europeistyka  

Studia I stopnia stacjonarne - kandydaci zdają test pisemny, którego treść w około 70% obejmuje 

materiał historii Polski i historii powszechnej od XVIII wieku, a w około 30% geografię polityczna i 

gospodarczą. W  postępowaniu kwalifikacyjnym brani sa pod uwagę tylko ci kandydaci, którzy 

uzyskają co najmniej ocenę dostateczna z testu. Wysokość oceny kwalifikującej na studia jest 

ustalona co roku w zaleŜności od poziomu wiedzy kandydatów, zaprezentowanego na egzaminie i 

wyznaczonego na I rok studiów limitu miejsc. JeŜeli wielu kandydatów uzyska ta samia średnią , a 

przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o kolejności 

przyjęć decydują dodatkowe kryteria: 1) wyŜsza nota punktowa z testu oraz 2) wyŜsza średnia 

ocen na świadectwie maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Studia II stopnia stacjonarne - o kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Liste rankingową 

tworzy się na podstawie wyników testu kompetencyjnego. Lista zagadnień obejmująca materiał 

testu kompetencyjnego jest zamieszczona na stronach internetowych Instytutu Politologii. 
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Studia I stopnia niestacjonarne 

ETAP I  

Ocena maturalna moŜe być wyraŜona w punktach lub w ocenach. 

W sytuacji gdy na świadectwie maturalnym są umieszczone oceny, przelicza się je na punkty. 

 

Przedmioty zdawane na maturze 

Skala ocen 1-6 Skala ocen 1-5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punktu egzaminacyjne 

2,0 20-39   

3,0 40-56 3,0 50-69 

4,0 60-79 4,0 70-99 

5,0 80-99 5,0 100 

6,0 100   

 
W sytuacji, gdy wynik jest wyraŜony punktami, ustala się ich wartość w stosunku do maksymalnej 

wartości, jaka moŜna uzyskać na maturze. 

 
Przykład: 

Maturzysta uzyskał 17 punktów na maksymalnie 25 

25 punktów – 100% 

17 punktów – X 

Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 

 
ETAP II 

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. 

 
ETAP III 

Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etap I i II. 

 

Studia II stopnia niestacjonarne – kandydat musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów I 

stopnia dowolnego kierunku kształcenia oraz złoŜyć deklarację o gotowości podjęcia takich 

studiów. 

 

Kierunek:  filozofia 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych 

zainteresowaniach i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5. Wynik pozytywny 

wymaga otrzymania przynajmniej 3 punktów. 

Studia II stopnia - postępowanie kwalifikacyjne w postaci: 1) oceny dotychczasowego toku i wyniku 

studiów w skali 2-5 (do pozytywnego zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 3 punktów) 
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oraz 2) rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych 

zainteresowaniach i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5 (do pozytywnego 

zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 3 punktów). 

 

Kierunek: politologia  

Studia I stopnia stacjonarne - kandydaci zdają ustne egzaminy wstępne z historii oraz wiedzy o 

społeczeństwie i współczesnych stosunków międzynarodowych. Podczas egzaminu kandydaci 

losują dwa zestawy pytań. KaŜdy z nich zawiera dwa pytania. Zestaw pierwszy zawiera jedno 

pytanie z historii Polski i jedno z historii powszechnej (od XVIII w.) Zestaw drugi zawiera po jednym 

pytaniu z wiedzy o społeczeństwie oraz ze współczesnych stosunków międzynarodowych. Lista 

pytań znajduje się na www.politologia.uni.wroc.pl 

Nota końcowa egzaminu wstępnego jest średnią ocen uzyskanych z historii oraz z egzaminu w 

wiedzy o społeczeństwie. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, 

którzy uzyskają co najmniej ocenę dostateczną z kaŜdego egzaminu. JeŜeli wielu kandydatów 

uzyska ta samą średnią, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc na 

dany rok, to o kolejności przyjęć decydują dodatkowe kryteria: 1) wyŜsza ocena z egzaminu z 

wiedzy o społeczeństwie na egzaminie wstępnym oraz 2) wyŜsza średnia ocen na świadectwie 

maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Studia II stopnia stacjonarne - brak naboru 

Studia I stopnia niestacjonarne 

ETAP I  

Ocena maturalna moŜe być wyraŜona w punktach lub w ocenach. 

W sytuacji gdy na świadectwie maturalnym są umieszczone oceny, przelicza się je na punkty. 

 

Przedmioty zdawane na maturze 

Skala ocen 1-6 Skala ocen 1-5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne 

2,0 20-39   

3,0 40-56 3,0 50-69 

4,0 60-79 4,0 70-99 

5,0 80-99 5,0 100 

6,0 100   

 
W sytuacji, gdy wynik jest wyraŜony punktami, ustala się ich wartość w stosunku do maksymalnej 

wartości, jaka moŜna uzyskać na maturze. 

 
Przykład: 

Maturzysta uzyskał 17 punktów na maksymalnie 25 

25 punktów – 100% 

17 punktów – X 
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Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 

 
ETAP II 

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. 

 
ETAP III 

Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etap I i II. 

 

Studia II stopnia niestacjonarne – kandydat musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów I 

stopnia dowolnego kierunku kształcenia oraz złoŜyć deklarację o gotowości podjęcia takich 

studiów. 

 
Kierunek: socjologia 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje 

kandydata do studiowania na kierunku socjologia. Maksymalna liczba punktów uzyskanych na 

rozmowie kwalifikacyjnej jest równa maksymalnej sumie punktów uzyskanej na maturze zdawanej 

w Polsce. Kandydat będzie klasyfikowany w rankingu na podstawie uzyskanej ilości punktów na 

rozmowie kwalifikacyjnej razem z innymi kandydatami przyjmowanymi na podstawie świadectwa 

dojrzałości uzyskanego w Polsce 

Studia II stopnia stacjonarne  - do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii lub 

innych niŜ socjologia 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) – 20 pkt. 

2. Poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski i świata (na podstawie 

literatury, publicystyki, prasy i innych środków masowego przekazu) – 20 pkt. 

3. Predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa, między innymi w zakresie umiejętności 

dostrzegania i formułowania problemów socjologicznych (na podstawie fragmentów ksiąŜek i 

artykułów z dziedziny badań i teorii socjologicznych) – 20 pkt. 

Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają 

największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 

Studia II stopnia niestacjonarne (2-letnie magisterskie) - specjalno ść: komunikacja społeczna i 

badanie rynku, praca socjalna i słu Ŝby społeczne 

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii. 

Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca: 

1. Umiejętność konceptualizacji problematyki badawczej i argumentowania przyjmowanych tez 

(na podstawie przedstawionej do rozmowy pracy licencjackiej) – 20 pkt. 

2. Poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski i świata (na podstawie 

literatury, publicystyki, prasy i innych środków masowego przekazu) – 20 pkt. 

3. Predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa, między innymi w zakresie umiejętności 

dostrzegania i formułowania problemów socjologicznych (na podstawie fragmentów ksiąŜek i 

artykułów z dziedziny badań i teorii socjologicznych) – 20 pkt. 
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Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają 

największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 

Studia II stopnia niestacjonarne (2,5-letnie magisterskie) - specjalno ść: komunikacja społeczna i 

badanie rynku, praca socjalna i słu Ŝby społeczne 

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki innych niŜ socjologia 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) – 20 pkt. 

2. Poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski i świata (na podstawie 

literatury, publicystyki, prasy i innych środków masowego przekazu) – 20 pkt. 

3. Predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa, między innymi w zakresie umiejętności 

dostrzegania i formułowania problemów socjologicznych (na podstawie fragmentów ksiąŜek i 

artykułów z dziedziny badań i teorii socjologicznych) – 20 pkt. 

Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają 

największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Kierunek: stosunki mi ędzynarodowe 

Studia I stopnia  

ETAP I  

Ocena maturalna moŜe być wyraŜona w punktach lub w ocenach. 

W sytuacji gdy na świadectwie maturalnym są umieszczone oceny, przelicza się je na punkty. 

 

Przedmioty zdawane na maturze 

Skala ocen 1-6 Skala ocen 1-5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punktu egzaminacyjne 

2,0 20-39   

3,0 40-56 3,0 50-69 

4,0 60-79 4,0 70-99 

5,0 80-99 5,0 100 

6,0 100   

 
W sytuacji, gdy wynik jest wyraŜony punktami, ustala się ich wartość w stosunku do maksymalnej 

wartości, jaka moŜna uzyskać na maturze. 

 
Przykład: 

Maturzysta uzyskał 17 punktów na maksymalnie 25 

25 punktów – 100% 

17 punktów – X 

Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
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ETAP II 

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. 

 
ETAP III 

Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etap I i II. 

 
Studia II stopnia  

Kandydat powinien spełniać  następujące warunki: 

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

ekonomicznych lub prawnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i 

niepublicznych, 

2. zdać egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej 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. 

 
Punktacja: za rozmowę kwalifikacyjną kandydat moŜe uzyskać od 2 do 5 punktów. Rozmowę/ 

egzamin uwaŜa się za zdany, gdy kandydat uzyska min 3 punkty. 

Wykaz zagadnień  egzaminacyjnych na rozmowie kwalifikacyjnej dostępny w dziekanacie. 

Kandydaci musza wskazać wybrane przez siebie specjalizacyjne seminarium magisterskie w 

trakcie postępowania rekrutacyjnego. 

 

WYDZIAŁ CHEMII  
 
Kierunek: chemia 

Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 

Studia I stopnia  

LIMITY PRZYJĘĆ: podział proporcjonalny do liczby kandydatów z "nową", "starą" i „zagraniczną” 

maturą. 

Przyjęcia odbywają się na podstawie listy rankingowej wg średniej z wszystkich przedmiotów 

zdawanych na maturze. 

Zasady obliczania punktów: 

 
MATURA. Skala ocen 1-6 lub 2-5: 

a. skala ocen 1 – 6 b. skala ocen 2 – 5 

bardzo dobry  100 pkt 

dobry     80 pkt 

dostateczny    40 pkt 

dopuszczający    20 pkt 

bardzo dobry 100 pkt 

dobry    70 pkt 

dostateczny   40 pkt 
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MATURA. Skala punktowa 

Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady: 

Punkty na maturze punkty przeliczone 

0 pkt     0 pkt 

maksymalna moŜliwa liczba punktów za 

przedmiot 

100 pkt 

 
Studia II stopnia  

LIMITY PRZYJĘĆ: podział proporcjonalny do liczby kandydatów z "polski" i „z zagranicy”. 

Przyjęcia odbywa się na podstawie listy rankingowej wg końcowej oceny studiów I stopnia. 

Zasady obliczania punktów: 

Skala ocen 1-6 lub 2-5: 

a. skala ocen 1 – 6 b. skala ocen 2 – 5 

bardzo dobry  100 pkt 

dobry     80 pkt 

dostateczny    40 pkt 

dopuszczający    20 pkt 

bardzo dobry 100 pkt 

dobry    70 pkt 

dostateczny   40 pkt 

 
Skala punktowa 

Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady: 

Punkty oceny końcowej punkty przeliczone 

0 pkt     0 pkt 

maksymalna moŜliwa liczba punktów przy 

ocenie końcowej studiów I stopnia 

100 pkt 

 

 
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI  
 
Kierunek: matematyka, informatyka 

Studia I stopnia - konkurs świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna (matematyka 

poziom szkoły średniej). 

Studia II stopnia - egzamin pisemny. 

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII  
 
Kierunek:  biotechnologia  

Studia I stopnia - kandydaci będą kwalifikowani na studia na takich samych zasadach jak 

kandydaci ze „starą maturą”, to znaczy na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z 

przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej i chemii 

organicznej. Rozmowa punktowana jest w skali 0-50 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie minimum 20 punktów. 
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Studia II stopnia - 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 inŜ. biotechnologii lub mgr 

biotechnologii), 

2. przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli  studia 

pierwszego stopnia z biotechnologii, biochemii, biologii ze specj. mikrobiologii lub ochrony 

środowiska, chemii i chemii biologicznej. 

Kandydaci składają kartę przebiegu studiów lub suplement. Kandydaci zobowiązani są wykazać 

się znajomością języka angielskiego na poziomie obowiązującym absolwentów studiów 

licencjackich Wydziału Biotechnologii (poziom B1 według Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego). Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego moŜe być dyplom 

potwierdzający zdanie egzaminu Cambridge First Certificate. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w 

dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii. Rozmowa oceniana jest w skali 

punktowej od 0 do 50 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie 

minimum 20 punktów. 

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie 

przyjęć. 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 
 
Kierunek: geografia, geologia,  

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania na wybranym kierunku. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do pozytywnego 

zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. 

 

MIEDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE  
 
Konkurs świadectw maturalnych (całość ocen) oraz rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 

predyspozycje kandydata do posługiwania się językiem polskim. Skala punktów 1-5, ocena 

pozytywna min. 3 punkty. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 


