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UCHWAŁA Nr 41/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 marca 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) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek LL.B. International and European Law - 
studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie), 

 

b) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek politologia, specjalności: Comparative 
Politics, Global Security - studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 
(3-letnie licencjackie), 

 

c) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek politologia, specjalności: Central and East 
European Studies, Democracy and Development in Europe and Caucasus, Political 
Communication, Public Administration, Public Policy - studia stacjonarne drugiego 
stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie), 

 

d) ustala się zasady rekrutacji na kierunek politologia - studia stacjonarne pierwszego 
stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie) w brzmieniu: 
 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa dojrzałości, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie 

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

 

e) ustala się zasady rekrutacji na kierunek politologia - studia stacjonarne drugiego 
stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) w brzmieniu: 

 

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

akredytowanej uczelni, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie 

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

 

f) zmienia się zasady rekrutacji na kierunek socjologia - studia stacjonarne drugiego 
stopnia (2-letnie magisterskie) na zasady w brzmieniu: 

 

„O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na 
podstawie oceny na dyplomie dowolnego kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia 
lub jednolitych magisterskich. W pierwszej kolejności zostaną przyjęci kandydaci  
z oceną wyższą niż 3,5.”, 

 

g) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność: 
Global Studies - studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie 
licencjackie); 
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2) w załączniku nr 2: 

a) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek prawo - studia niestacjonarne (zaoczne) 
drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie), 

 

b) zmienia się zasady rekrutacji na kierunek socjologia grup dyspozycyjnych - studia 
niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) na zasady w 
brzmieniu: 
 

„NOWA MATURA I STARA MATURA 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 

 


