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UCHWAŁA Nr 60/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 kwietnia 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 kierunek biologia - studia stacjonarne drugiego 
stopnia (2-letnie magisterskie) na Wydziale Nauk Biologicznych na zasady w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się:  
 absolwenci studiów pierwszego stopnia biologii,  
 absolwenci innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, 
leśnych i weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk  
o kulturze fizycznej, a także nauk humanistycznych i społecznych (w przypadku 
specjalności biologia człowieka) – z zastrzeżeniem, że w tym obszarze muszą być 
realizowane efekty kształcenia odnoszące się do nauki o człowieku (w szczególności 
dla takich dyscyplin jak psychologia, archeologia i pedagogika). 

O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się absolwenci studiów 
pierwszego stopnia kierunku biologia specjalności/specjalizacji nauczycielskich. 
O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej 
ocen wynikającej z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów pierwszego stopnia lub 
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do 
dyplomu (jeżeli jest) lub w zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na 
którym ukończone zostały studia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Jeżeli kandydat 
może wykazać średnią zarówno z pierwszego jak i drugiego stopnia studiów - podaje 
średnią korzystniejszą. Średnia ocen nie może być niższa niż 3,2. Kandydat 
zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność.”, 

 

b) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek biologia, specjalność nauczycielska: biologia - 
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na Wydziale Nauk 
Biologicznych; 

 

c) ustala się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność: dalekowschodnia - 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) na Wydziale Filologicznym 
w brzmieniu: 

 

„NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2015) 
 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 

maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. 
 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 

pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 
 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 

brany będzie wynik korzystniejszy. 
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 

kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej 
egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do 
postępowania rekrutacyjnego. 
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Przedmiot 
Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 
język polski (pisemny) 0,5 1,0 
język angielski (pisemny) 0,5 1,0 
język łaciński i kultura antyczna 0,75 1,5 
język obcy nowożytny inny niż język angielski 
(pisemny) 

0,2 0,4 

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione  
w tabeli 

0,25 0,5 

 
STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie) 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu 
zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 10 maja 2015 r. na stronie 
internetowej Wydziału.”, 

 

d) ustala się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność: ukrainistyka  
z anglistyką - studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) na Wydziale 
Filologicznym w brzmieniu: 

 

„NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2015) 
 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 

maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. 
 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 

pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 
 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 

brany będzie wynik korzystniejszy. 
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.  

 

Przedmiot 
Współczynnik  
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik  
dla poziomu 

rozszerzonego 
język angielski (pisemny) 0,5 1 
język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny) 0,5 1 
 
STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie) 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu 
zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 10 maja 2015 r. na stronie 
internetowej Wydziału.”, 

 

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

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów z obszaru nauk ścisłych 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 
w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.”, 

 

f) zmienia się zasady rekrutacji na Międzyobszarowe Indywidualne Studia 
Humanistyczne i Społeczne - stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na 
zasady w brzmieniu: 

 

„O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które 
uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. 

1. Kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym licencjata, będący absolwentami 
Kolegium MISH UWr lub innych kolegiów MISH/MISHiS/MISHUS w Polsce 
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przechodzą postępowanie kwalifikacyjne polegające na konkursie ocen na dyplomie 
ukończenia studiów. 

2. Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub 
równorzędny) przechodzą postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu 
ocen na dyplomie oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kwalifikacyjna). 

3. Kandydaci wymienieni w pkt. 1 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów 
licencjackich mogą otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

Zasada przeliczania ocen na dyplomie licencjackim jest następująca: 
 bardzo dobry – 60 punktów, 
 dobry plus – 50 punktów, 
 dobry – 40 punktów, 
 dostateczny plus – 30 punktów, 
 dostateczny – 20 punktów. 

4. Kandydaci wymienieni w pkt. 2 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów 
oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna) mogą otrzymać 
maksymalnie 60 punktów, przy czym: 
 z konkursu ocen na dyplomie – maksymalnie 30 punktów, 
 ze sprawdzianu predyspozycji – maksymalnie 30 punktów. 

Zasada przeliczania ocen na dyplomie jest następująca: 
 bardzo dobry – 30 punktów, 
 dobry plus – 25 punktów 
 dobry – 20 punktów, 
 dostateczny plus – 15 punktów, 
 dostateczny – 10 punktów. 

Zasada przeliczania ocen z rozmowy kwalifikacyjnej jest następująca: 
 bardzo dobry – 30 punktów, 
 dobry plus – 25 punktów, 
 dobry – 20 punktów, 
 dostateczny plus – 15 punktów, 
 dostateczny – 10 punktów, 
 niedostateczny – 0 punktów. 

Sprawdzian predyspozycji: forma egzaminu - egzamin ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: o tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając 
wcześniej dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch 
dyscyplin), z zastrzeżeniem, że oba tematy muszą dotyczyć innych zagadnień, niż praca 
licencjacka/dyplomowa. Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z tematów. Dobór lektur, 
stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest 
kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną nie później niż na 
14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej (kmishis@uni.wroc.pl).”; 
 

2) w załączniku nr 2 zmienia się zasady rekrutacji na kierunek biologia - studia 
niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na Wydziale Nauk 
Biologicznych na zasady w brzmieniu: 

 

„O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się:  
 absolwenci studiów pierwszego stopnia biologii,  
 absolwenci innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich z obszaru nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze 
fizycznej, a także nauk humanistycznych i społecznych (w przypadku specjalności 
biologia człowieka) – z zastrzeżeniem, że w tym obszarze muszą być realizowane 
efekty kształcenia odnoszące się do nauki o człowieku (w szczególności dla takich 
dyscyplin jak psychologia, archeologia i pedagogika). 

O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej 
ocen wynikającej z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów pierwszego stopnia lub 
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do 
dyplomu (jeżeli jest) lub w zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na 
którym ukończone zostały studia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Jeżeli kandydat 
może wykazać średnią zarówno z pierwszego jak i drugiego stopnia studiów - podaje 
średnią korzystniejszą. Średnia ocen nie może być niższa niż 3,2. Kandydat zobowiązany 
jest złożyć deklarację na określoną specjalność.”. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


