
 

UCHWAŁA Nr 59/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku 
akademickim 2015/2016 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
cudzoziemców, którzy mają inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości 
lub dyplomem wydanym poza granicami Polski 

 
 
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 49/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 
2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 
2015/2016 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy 
mają inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami 
Polski wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) ustala się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność: dalekowschodnia - studia 
stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym w brzmieniu: 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze antycznej. 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny 
uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.”; 

2) ustala się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność: ukrainistyka z anglistyką 
- studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym w brzmieniu: 

„Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat zainteresowań filologicznych. 
Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych oraz językowych kandydata 
(wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określony w 
Europejskim Systemie Opisu kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa 
kwalifikacyjna oceniana w skali od 0 do 100 punktów, a jej wynik mnożony przez 2,3.  
O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy 
uzyskanych punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę 
punktów w ramach ustalonego limitu miejsc.”; 

3) ustala się zasady rekrutacji na kierunek fizyka, specjalność: Master’s Study  
of Theoretical Physics - studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim na 
Wydziale Fizyki i Astronomii w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów akredytowanej uczelni z obszaru nauk 
ścisłych; 

 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; 

 pozytywna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


