
 
 

 

UCHWAŁA Nr 77/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 maja 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 w załącznikach nr 1 i 2 zmienia się 
zasady rekrutacji na kierunek komunikacja wizerunkowa, specjalność: Communication 
Management - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia w języku 
angielskim (2-letnie magisterskie) prowadzone na Wydziale Filologicznym, na zasady w 
brzmieniu: 

„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego, 
drugiego stopnia, jednolitych magisterskich kierunków z obszaru nauk humanistycznych i 
społecznych. Od kandydatów jest wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na 
poziomie B2 Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem 
potwierdzającym znajomość języka może być certyfikat językowy lub suplement do dyplomu 
ukończenia studiów, lub wpis do indeksu zaliczenia egzaminu w okresie studiów, lub dyplom IB 
(International Baccalaureate). Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego nie dotyczą:  
- osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym, 
- osób, które ukończyły studia w języku angielskim. 
Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny 
końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, 
jednolitych magisterskich. 
Oceny zostaną przeliczone na punkty według następującego sposobu: 
Skala ocen 1-6   Skala 1-5 
Celujący  100 pkt. Bardzo dobry  100 pkt. 
Bardzo dobry  100 pkt. Dobry plus      85 pkt. 
Dobry plus    90 pkt. Dobry   70 pkt. 
Dobry   80 pkt. Dostateczny plus 55 pkt. 
Dostateczny plus 60 pkt. Dostateczny  40 pkt. 
Dostateczny  40 pkt. 
Dopuszczający  20 pkt.  
Skala punktowa lub wyrażona literowo. 
Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady: 
Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone 
0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt. 
Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie 
końcowej studiów pierwszego lub drugiego 
stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali 
literowej. 

100 pkt.” 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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