
 

 

UCHWAŁA Nr 5/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1: 

a) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku biotechnologia na zasady w brzmieniu: 

„Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
− posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,  
− przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego 
stopnia licencjackich lub inżynierskich: biotechnologii, biochemii, biologii, mikrobiologii, 
ochrony środowiska, chemii, chemii biologicznej, fizyki, matematyki, informatyki. 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego innych niż 
biotechnologia oraz wszyscy kandydaci spoza Uniwersytetu Wrocławskiego składają 
kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Kandydaci  zobowiązani są wykazać 
się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może 
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 zaliczenia rozmowy wymagane jest 
uzyskanie minimum 20 punktów. Podstawą przyjęcia w ramach rekrutacji będzie lista 
rankingowa kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli rozmowę kwalifikacyjną.”, 

b) w zasadach rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
na kierunku chemia tabela otrzymuje brzmienie: 

 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

Przedmioty  
(dwa do wyboru) 

biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, matematyka  

0,5 1,0 

Język obcy nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 

c) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku geologia na zasady w brzmieniu: 

„Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dyplom ukończenia 
studiów pierwszego stopnia. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów 
kierunków: geologia, geologia stosowana, górnictwo i geologia, inżynieria geologiczna 
jest ocena na dyplomie licencjackim lub inżynierskim. Absolwenci kierunków innych niż 
wyżej wymienione przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom 
wiedzy geologicznej i zainteresowanie problematyką geologiczną. Rozmowa 



 

punktowana jest w skali od 0 do 5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje 
się uzyskanie minimum 2 punktów.”; 

 
2) w załączniku nr 2 uchyla się zasady rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia 

pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku filologia, specjalność: 
niderlandystyka. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Senatu 
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