
 

UCHWAŁA 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 
 
 
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. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określa zasady rekrutacji na studia stacjonarne 
i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 dla obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy ważnej Karty Polaka lub 
cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 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 w brzmieniu: 
 
kierunek: administracja 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia  
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość języka 
polskiego. 
 
kierunek: administracja 
specjalność: Administration in International Organizations 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: Antiquity and Archaeology 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
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kierunek: antropologia literatury, teatru i filmu 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość kultury i literatury polskiej. Rozmowa kwalifikacyjna 
punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów filologii polskiej uzyskanym za 
granicą przyjmowani będą według zasad obowiązujących obywateli polskich. 
 
kierunek: archeologia 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na w/w 
kierunku oraz umiejętność posługiwania się językiem polskim (w przypadku obcokrajowców). 
Rozmowa ocenia w skali 1-5; do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 2 punktów. 
 
kierunek: archeologia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Od kandydatów wymagane jest posiadanie dyplomu licencjackiego z archeologii. Ponadto 
kandydaci przechodzą rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą predyspozycje kandydatów do 
studiowania na w/w kierunku oraz umiejętność posługiwania się językiem polskim  
(w przypadku obcokrajowców). Rozmowa oceniana w skali 1-5; do zaliczenia konieczne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej 
kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich innych niż 
archeologia. 
 
kierunek: astronomia 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu fizyki i matematyki. 
Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum  
3 punktów.  
 
kierunek: astronomia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki, matematyki i astronomii na poziomie 
określonym w standardach licencjackich studiów astronomii. Obowiązujące zakresy wiedzy, są 
udostępniane w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa oceniana jest w 
skali 0-10. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 6 punktów. 
 
kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie 
licencjackim/magisterskim kandydata. Limit przyjęć wynosi 5. W przypadku, gdy na liście 
rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich 
ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością dwóch miejsc po 
przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą. 
 
kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe 
studia: niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący się 
dyplomem licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplomem 
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licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych lub nauk  
o bezpieczeństwie. Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. 
 
kierunek: bezpieczeństwo narodowe 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia licencjackie jest przystąpienie do 
egzaminu ustnego. Kandydat musi legitymować się świadectwem maturalnym/świadectwem 
dojrzałości. Wstępny egzamin ustny odbywa się przed komisją rekrutacyjną właściwą dla 
danego kierunku studiów. W toku egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w 
oparciu o listę zagadnień egzaminacyjnych uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów 
Międzynarodowych. Liczba zagadnień egzaminacyjnych wynosi 30. Odpowiedź na każde z 
pytań punktowana jest w skali 0-10 punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat 
uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. Punkty uzyskane z odpowiedzi na każde 
pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania przez komisję rekrutacyjną listy 
rankingowej. Przyjęcie następuje w ramach ustalonego limitu miejsc. 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
1. Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej - przyczyny i skutki. 
2. Pojęcie czwartej władzy oraz znaczenie opinii publicznej we współczesnych demokracjach. 
3. Różne oblicza współczesnego fundamentalizmu. 
4. Kościół Katolicki a ekumenizm. 
5. Globalizacja - główne cechy, konsekwencje dla współczesnych państw, wyzwania  

i zagrożenia wynikające z globalizacji dla państw i narodów. 
6. Istota kultury masowej oraz kultury popularnej. 
7. Partie polityczne i ich rola w państwach demokratycznych. 
8. Populizm we współczesnej Europie. 
9. Główne cechy porządku jałtańskiego. 
10. Postanie i rozwój „Solidarności”. 
11. Współczesny terroryzm. 
12. Koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona. 
13. Równouprawnienie kobiet w Polsce. 
14. Demokracja sondażowa we współczesnym świecie. 
15. Istota i formy państwa totalitarnego. 
16. Koncepcja jednostki, społeczeństwa i państwa w myśli chrześcijańsko-demokratycznej. 
17. Gospodarka rynkowa i jej cechy. 
18. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej. 
19. Kontynentalna myśl socjaldemokratyczna. 
20. Zasada trójpodziału władzy. 
21. Stosunki Polski z NATO. 
22. Zjednoczenie Niemiec w XX wieku - przebieg procesu oraz konsekwencje wewnętrzne  

i międzynarodowe. 
23. Polityka zagraniczna II RP. 
24. Problemy Polaków zamieszkujących kraje byłego Związku Radzieckiego. 
25. Powstanie ONZ - znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych. 
26. „Jesień Ludów” - odzyskanie suwerenności przez Polskę, Czechosłowację, Węgry, 

Rumunię, Bułgarię. 
27. Kryzys kubański w 1962 roku - przyczyny, przebieg, skutki. 
28. Konflikt indochiński i jego znaczenie dla porządku międzynarodowego. 
29. Stosunki Polski z Republiką Federalną Niemiec w okresie zimnej wojny. 
30. Wprowadzenie „demokracji ludowej” w Polsce w latach 1945-1947. 
 
kierunek: bezpieczeństwo narodowe 
studia: niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. Kandydat 
musi legitymować się świadectwem maturalnym. 
 
kierunek: biologia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych 
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Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
wybranym kierunku oraz znajomość języka polskiego. Rozmowa oceniana w skali 1-5. 
Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów. 
 
kierunek: biotechnologia 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na studia na takich samych zasadach jak kandydaci ze „starą 
maturą” to znaczy na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotów: biologia  
i chemia ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej i chemii organicznej. Rozmowa 
punktowana jest w skali 0-50 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum  
20 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista 
jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii. 
 
kierunek: biotechnologia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii 
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata (do 

rekrutacji nie mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem mgr. inż. biotechnologii lub 
mgr. biotechnologii), 

 przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich: 
biotechnologii, absolwenci innych wydziałów/uczelni, którzy ukończyli studia pierwszego 
stopnia z biotechnologii, biochemii, biologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, chemii, chemii 
biologicznej, fizyki, matematyki i 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 spoza Uniwersytetu Wrocławskiego 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 0-50 punktów. Do pozytywnego 
zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów. Podstawą przyjęcia w 
ramach rekrutacji będzie lista rankingowa kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli rozmowę 
kwalifikacyjną. 
 
kierunek: Biotechnology 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: chemia 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Chemii 
 
Przyjęcia odbywają się na podstawie listy rankingowej według średniej z wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze. 
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Zasady obliczania punktów. 

MATURA. Skala ocen 1-6 lub 2-5: 

a. skala ocen 1-6 b. skala ocen 2-5 

celujący                   100 pkt 
bardzo dobry  100 pkt 
dobry     80 pkt 
dostateczny    40 pkt 
dopuszczający   20 pkt 
niedostateczny            0 pkt 

bardzo dobry 100 pkt 
dobry    70 pkt 
dostateczny   40 pkt 
niedostateczny  0 pkt 

 

MATURA. Skala punktowa. 
Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową według zasady: 

Punkty na maturze Punkty przeliczone 

0 pkt 0 pkt 

maksymalna możliwa liczba punktów za 
przedmiot 

100 pkt 

 
kierunek: chemia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Chemii 
 
Kandydat na studia powinien mieć tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny 
otrzymany na jednym z następujących kierunków: chemia, biochemia, biotechnologia, 
farmacja, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa. Przyjęcie nastąpi na 
podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów. 
 

Zasady obliczania punktów. 

Skala ocen 1-6 lub 2-5: 

a. skala ocen 1-6 b. skala ocen 2-5 

celujący                   100 pkt 
bardzo dobry  100 pkt 
dobry     80 pkt 
dostateczny    40 pkt 
dopuszczający   20 pkt 
niedostateczny            0 pkt 

bardzo dobry 100 pkt 
dobry    70 pkt 
dostateczny   40 pkt 
niedostateczny  0 pkt 

 

Skala punktowa. 
Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową według zasady: 

Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone 

0 pkt 0 pkt 

maksymalna możliwa liczba punktów przy 
ocenie końcowej studiów I stopnia 

100 pkt 

 
kierunek: chemia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia (1,5-roczne) 
jednostka prowadząca: Wydział Chemii 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów 
inżynierskich lub równorzędny następujących kierunków: chemia, technologia chemiczna, 
inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, technologia żywności i żywienia człowieka, 
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zarządzanie i inżynieria produkcji, ochrona środowiska. Kandydaci przyjmowani będą na 
podstawie złożonych dokumentów. 
 
kierunek: chemia 
specjalności: Advanced Inorganic Chemistry and Catalysis, Organic Chemistry 
studia: stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Chemii 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: chemia 
studia: niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Chemii 
 
Kandydat na studia powinien mieć tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny 
otrzymany na jednym z następujących kierunków: chemia, biochemia, biotechnologia, 
farmacja, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa. Przyjęcie nastąpi na 
podstawie złożonych dokumentów. 
 
kierunek: Chemistry 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Chemii 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: Cultural Communication 
studia: stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: dyplomacja europejska 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Kandydaci zdają test pisemny, którego treść w około 70% obejmuje materiał historii Polski  
i historii powszechnej od XVIII wieku, a w około 30% geografię polityczną i gospodarczą.  
W  postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, którzy uzyskają co 
najmniej ocenę dostateczną z testu (w skali ocen 2-5). Wysokość oceny kwalifikującej na 
studia jest ustalona co roku w zależności od poziomu wiedzy kandydatów zaprezentowanego 
na egzaminie i wyznaczonego na I rok studiów limitu miejsc. Jeżeli wielu kandydatów uzyska 
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tę samą średnią, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc na 
dany rok, to o kolejności przyjęć decydują dodatkowe kryteria:  
1) wyższa nota punktowa z testu oraz  
2) wyższa średnia ocen na świadectwie maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie. 
 
kierunek: dyplomacja europejska 
studia: niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonego kompletu dokumentów. 
 
kierunek: dyplomacja europejska 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Podstawą przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna składająca się z omówienia 2 
spośród 30 zaproponowanych zagadnień. Pierwsze zagadnienie kandydat przygotowuje 
samodzielnie przed rozmową kwalifikacyjną. Drugie losuje w trakcie rozmowy. W przypadku 
wylosowania zagadnienia, które kandydat przygotował samodzielnie dokonuje on ponownego 
losowania. O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa stworzona na podstawie liczby 
zdobytych punktów. Skala przyznawanych punktów: od 0 do 10 za każde z 2 pytań. Łącznie do 
zdobycia od 0 do 20 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 11 
punktów. Lista zagadnień obejmujących materiał do rozmowy wstępnej oraz przykładowa 
literatura dostępna na stronach internetowych:  
www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl, www.dyplomacja.uni.wroc.pl.  
 
kierunek: dyplomacja europejska 
studia: niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich 
dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów. 
 
kierunek: dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne 
jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 
kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 
 
kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się 
uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
specjalność: Journalism and Social Communication 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków (formuła otwarta). 
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Złożenie (najpóźniej w dniu egzaminu przed jego rozpoczęciem) dokumentów dotyczących 
wykształcenia, zainteresowań i osiągnięć kandydata (portfolio): 
1. wymaganych zarządzeniem rektora, 
2. innych świadectw dotyczących wykształcenia (mogą być odpisy lub kserokopie – 

nieobligatoryjnie), 
3. Curriculum Vitae oraz innych informacji o aktywności i osiągnięciach zawodowych  

(ew. twórczych, artystycznych, społecznych). 
Egzamin pisemny w języku angielskim składający się z dwóch części: 
1. wypowiedź na jeden z trzech tematów dotyczących szeroko pojętego obszaru 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej (objętość: 300 słów), 
2. ukierunkowana autoprezentacja kandydata (objętość: 200 słów). 
Punktacja: portfolio stanowi podstawę do oceny części B egzaminu pisemnego. Punktowany 
jest wyłącznie egzamin: część A – 0-60 pkt., część B – 0-40 pkt. 
Egzamin uznaje się za zdany pod warunkiem uzyskania łącznie, z dwóch części egzaminu, 
minimum 50 punktów. W ocenie uwzględniona zostanie zarówno merytoryczna zawartość 
wypowiedzi jak i poziom sprawności komunikacyjnej kandydata w języku angielskim. 
Kandydaci, którzy zdali egzamin przyjmowani będą na studia na podstawie rankingu wyników 
egzaminu w ramach limitu miejsc. 
 
kierunek: ekonomia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość języka 
polskiego. 
 
kierunek: ekonomia 
specjalność: Master Managerial Economics 
studia: stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Prawa Administracji i Ekonomii 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: etnologia i antropologia kulturowa 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 
etnologia i antropologia kulturowa (odpowiednio: zainteresowania związane z naukami  
o kulturze, zwłaszcza w zakresie etnologia i antropologia kulturowa, orientacji w literaturze 
przedmiotu). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 
kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 
 
kierunek: etnologia i antropologia kulturowa 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 
etnologia i antropologia kulturowa (odpowiednio: zainteresowania związane z naukami o 
kulturze, zwłaszcza w zakresie etnologia i antropologia kulturowa, orientacji w literaturze 
przedmiotu). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
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uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 
kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. Kandydat 
przedstawić musi dyplom licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów. 
 
kierunek: European Cultures 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: europeistyka 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania 
na kierunku europeistyka. Rozmowa punktowana w skali 2-5 punktów. Wynik pozytywny 
wymaga otrzymania przynajmniej 3 punktów. 
 
kierunek: europeistyka 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego 
kierunku studiów. O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na 
podstawie średniej oceny ze studiów. 
 
kierunek: europeistyka 
specjalność: EU Regional Policy 
studia: stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: europeistyka 
studia: niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Do podjęcia studiów drugiego 
stopnia uprawnia dyplom ukończenia studiów dowolnego kierunku. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: Classics and European Identity 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej; 
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2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia angielska 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
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 określana w skali  
0-100 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 najwyższą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia angielska 
studia: niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
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 określana w skali  
0-100 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 najwyższą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. 
Uwaga: Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są kandydaci legitymujący się dyplomem 
Certificate of Advanced English (CAE) lub Certificate od Proficiency i English (CPE) będących 
odpowiednikami poziomu biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określonymi w 
Europejskim Systemie Opisu kształcenia Językowego jako poziomy odpowiednio C1 i C2. 
Kandydatom z dyplomami CEA lub CPE przyznaje się maksymalną liczbę punktów możliwych 
do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.  
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia angielska 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie nauk 
humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci przedstawiają list referencyjny 
wystawiony przez wykładowcę ukończonej przez nich uczelni oraz przystępują do rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka 
angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom 
C1). Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji kandydata w zakresie 
dziedziny wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa kwalifikacyjna 
oceniana w skali 2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia 
decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte 
zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia czeska 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, 



 11  

niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia francuska 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości języka francuskiego. Rozmowa kwalifikacyjna  
punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia francuska 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjackim w zakresie 
filologii francuskiej lub równoważnym. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa 
kwalifikacyjna sprawdzająca ich znajomość języka polskiego oraz merytoryczne kompetencje w 
zakresie filologii francuskiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia germańska 
studia: stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości języka niemieckiego. Wymagana jest też znajomość 
zagadnień gramatycznych obu języków oraz literatury i kultury polskiej i niemieckiej. Rozmowa 
kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie 
minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia germańska 
studia: niestacjonarne (wieczorowe) drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna polegająca na sprawdzeniu kompetencji kandydata w zakresie filologii 
germańskiej. Rozmowa punktowana w skali 2-5. Za pozytywny przebieg rozmowy i przyjęcie 
na studia uznaje się uzyskanie minimum oceny dostatecznej dla skali 2-5. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia hiszpańska 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim, znajomość języka hiszpańskiego, ogólną wiedzę humanistyczną oraz 
predyspozycje do studiowania na kierunku filologicznym. Maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania w trakcie rozmowy (przydzielanych za jej poszczególne elementy) 
wynosi 250, co pozwala na umieszczenie danej osoby na liście rankingowej wspólnej dla 
wszystkich kandydatów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia hiszpańska 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjackim w zakresie 
filologii hiszpańskiej lub równoważnym. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa 
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kwalifikacyjna sprawdzająca ich znajomość języka polskiego oraz merytoryczne kompetencje w 
zakresie filologii hiszpańskiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia indyjska i kultura Indii 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca zainteresowania kandydata i jego kompetencje w 
zakresie posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze  
i literaturze Indii. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia klasyczna 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
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. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
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. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze antycznej oraz 
języków antycznych i śródziemnomorskich. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 
0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia rosyjska 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, 
niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia serbska i chorwacka 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
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Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, 
niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: filologia ukraińska 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, 
niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: italianistyka 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim na poziomie wystarczającym do aktywnego uczestniczenia w zajęciach 
uniwersyteckich odbywających się w tym języku, umiejętność formułowania spójnej 
wypowiedzi oraz zainteresowania humanistyczne kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna 
punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: judaistyka 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca zainteresowania kandydata kulturą i historią żydowską  
i jego kompetencje w zakresie posługiwania się językiem polskim. Rozmowa kwalifikacyjna jest 
punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 
punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: niderlandystyka 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości następujących języków: języka niderlandzkiego, 
języka angielskiego, języka niemieckiego. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali  
0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: filologia 
specjalność: niderlandystyka 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia 
filologii niderlandzkiej. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na 
dyplomie licencjackim, w ramach ustalonego limitu. O ile przewidziany limit nie zostanie 
wypełniony w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych kierunków studiów 
pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. O miejscu na liście rankingowej 
zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka niderlandzkiego, 
za którą uzyskać można 100 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest 
uzyskanie minimum 60 punktów. 
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kierunek: filologia polska 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość kultury i literatury polskiej. Rozmowa kwalifikacyjna 
punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów filologii polskiej uzyskanym za 
granicą przyjmowani będą według zasad obowiązujących obywateli polskich. 
 
kierunek: filozofia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych zainteresowaniach  
i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5. Wynik pozytywny wymaga 
otrzymania przynajmniej 3 punktów. 
 
kierunek: filozofia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Postępowanie kwalifikacyjne w postaci:  
1) oceny dotychczasowego toku i wyniku studiów w skali 2-5 (do zaliczenia niezbędne jest 
uzyskanie minimum 3 punktów) oraz  
2) rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych 
zainteresowaniach i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5 (do zaliczenia 
niezbędne jest uzyskanie minimum 3 punktów). 
 
kierunek: fizyka 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu fizyki i matematyki. 
Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum  
3 punktów.  
 
kierunek: fizyka 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki i matematyki. Obowiązujące zakresy 
wiedzy są udostępnione w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa 
oceniana jest w skali 0-10. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 6 punktów.  
 
kierunek: fizyka techniczna 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu fizyki i matematyki. 
Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum  
3 punktów.  
 
kierunek: fizyka techniczna 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki i matematyki. Obowiązujące zakresy 
wiedzy, właściwe dla wybranych specjalności są udostępnione w dziekanacie i na stronach 
internetowych Wydziału. Rozmowa oceniana jest w skali 0-10. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 6 punktów. 
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kierunek: genetyka i biologia eksperymentalna 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
wybranym kierunku oraz znajomość języka polskiego. Rozmowa oceniana w skali 1-5. 
Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów. 
 
kierunek: geografia 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 
geografia. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie 
minimum 2 punktów. 
 
kierunek: geografia 
specjalność: Tourism 
studia: stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: geologia 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 
geologia. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 
2 punktów. 
 
kierunek: gospodarka przestrzenna 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 
gospodarka przestrzenna. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów.   
 
kierunek: historia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne 
jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 
kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 
 
kierunek: historia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
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Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne 
jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 
kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów.  
 
kierunek: historia sztuki 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania historii 
sztuki (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w tym 
sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.  
 
kierunek: historia sztuki 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania historii 
sztuki (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w tym 
sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Konieczne jest przedstawienie dyplomu 
licencjackiego lub magisterskiego dowolnego kierunku. 
 
kierunek: historia w przestrzeni publicznej 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku(odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.) Rozmowa oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród WKR danego kierunku, zostanie wyznaczony 
po złożeniu dokumentów prze w/w kandydatów. 
 
kierunek: indywidualne studia informatyczno-matematyczne 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
 
Konkurs świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna (matematyka poziom szkoły 
średniej). 
 
kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o książce, bibliotekach i informacji 
naukowej. Rozmowa kwalifikacyjna  punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje 
się uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: informatyka 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
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Konkurs świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna (matematyka poziom szkoły 
średniej). 
 
kierunek: informatyka 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
 
Egzamin pisemny. 
 
kierunek: komunikacja wizerunkowa 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się 
uzyskanie minimum 3 punktów. 
 
kierunek: komunikacja wizerunkowa 
specjalność: Communication Management 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub 
drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk historycznych, społecznych lub ekonomicznych 
uczelni publicznych i niepublicznych. 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 lub studiów drugiego stopnia. 
Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu: 
 

Skala ocen 1-6 lub 2-5: 

Skala ocen 1-6 Skala ocen 2-5 

Celujący 100 pkt. 
Bardzo dobry 100 pkt. 
Dobry  80 pkt. 
Dostateczny 40 pkt. 
Dopuszczający 20 pkt. 
Niedostateczny 0 pkt. 

Bardzo dobry 100 pkt. 
Dobry 70 pkt. 
Dostateczny 40 pkt. 
Niedostateczny 0 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. 
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kierunek: kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość literatury i kultury polskiej. Rozmowa kwalifikacyjna jest 
punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 
punktów. 
 
kierunek: kulturoznawstwo 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne 
jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 
kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 
 
kierunek: kulturoznawstwo 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne 
jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 
kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów.  
 
kierunek: LL.B. International and European Law 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: matematyka 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
 
Konkurs świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna (matematyka poziom szkoły 
średniej). 
 
kierunek: matematyka 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
 
Egzamin pisemny. 
 
kierunek: mikrobiologia 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych 
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Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
wybranym kierunku oraz znajomość języka polskiego. Rozmowa oceniana w skali 1-5. 
Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów. 
 
kierunek: militarioznawstwo 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku(odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.) Rozmowa oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród WKR danego kierunku, zostanie wyznaczony 
po złożeniu dokumentów prze w/w kandydatów. 
 
kierunek: muzykologia 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, ocena praktycznych umiejętności muzycznych – przy fortepianie). 
Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum  
2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w 
ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzą 
członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku, zostanie 
wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 
 
kierunek: muzykologia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne 
jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych 
punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, którą 
przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku, 
zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. Poza równoważnym 
świadectwem kandydat przedstawi również równoważny dyplom co najmniej licencjacki w 
zakresie jednego z następujących kierunków: muzykologia, teoria muzyki, edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, kulturoznawstwo, jazz i muzyka estradowa, 
pedagogika ze specjalnością edukacja przez sztukę, kierunki oferowane przez wszystkie 
wydziały akademii muzycznych i uniwersytetów muzycznych, wydziały edukacji muzycznej 
oraz wydziały edukacji artystycznej uniwersytetów, akademii i uczelni niepublicznych. 
 
kierunek: ochrona środowiska 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych 

    Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
poszczególnych kierunkach (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, 
orientacja w literaturze, czasopismach branżowych itp.). Rozmowa oceniana w skali 1-5. Do 
zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. 
 
kierunek: pedagogika 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
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Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne 
jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 
kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 
 
kierunek: pedagogika 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca: 
 w przypadku absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych lub 

nauczycielskich: samodzielność myślenia, kompetencje pedagogiczne, orientację w 
najnowszej literaturze z zakresu pedagogiki, 

 w przypadku absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i 
nienauczycielskich: predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku 
(odpowiednio: zainteresowania związane z dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach 
branżowych itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.  

 
kierunek: pedagogika 
specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.) oraz sprawdzian praktyczny z zakresu: 
 poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod 

względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando), 
 predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania 

rytmu, intonacji, wysokości dźwięku, melodii), 
 predyspozycji plastycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie 

percepcji barw i kształtów oraz wzajemnej ich zależności). 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5; każdy element sprawdzianu praktycznego 
będzie oceniany w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się 
uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Do zaliczenia rozmowy 
kwalifikacyjnej potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Przyjęcie nastąpi w oparciu o 
listę rankingową, sporządzoną na podstawie sumy punktów uzyskanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
kierunek: pedagogika specjalna 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana będzie w skali 1-5. Do zaliczenia 
potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa 
według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.  
 
kierunek: politologia 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania 
na kierunku politologia. Rozmowa punktowana w skali 2-5. Wynik pozytywny wymaga 
otrzymania przynajmniej 3 punktów. 
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kierunek: politologia 
specjalność: Comparative Politics 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: politologia 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego 
kierunku studiów. O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na 
podstawie średniej oceny ze studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
kierunek: politologia 
specjalności: Central and East European Studies, Public Policy,  

Political Communication, Public Administration,  
Democracy and Development in Europe and Caucasus 

studia: stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: politologia 
studia: niestacjonarne pierwszego stopnia 
studia: niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Do podjęcia studiów drugiego 
stopnia uprawnia dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego 
kierunku. 
 
kierunek: polityka publiczna 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego 
kierunku studiów. O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na 
podstawie średniej ocen ze studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
kierunek: polityka publiczna 
studia: niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego 
kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. 
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kierunek: praca socjalna 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata do studiowania na kierunku 
praca socjalna. Maksymalna liczba punktów uzyskanych na rozmowie kwalifikacyjnej jest 
równa maksymalnej sumie punktów uzyskanej na maturze zdawanej w Polsce. Kandydat 
będzie klasyfikowany w rankingu na podstawie uzyskanej liczby punktów na rozmowie 
kwalifikacyjnej razem z innymi kandydatami przyjmowanymi na podstawie świadectwa 
dojrzałości uzyskanego w Polsce. 
 
kierunek: praca socjalna 
studia: stacjonarne drugiego stopnia  
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na 
dyplomie studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Ocena 
na dyplomie nie może być niższa niż dostateczny plus. 
 
kierunek: praca socjalna 
studia: niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów . 
 
kierunek: prawo 
studia: stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie 
jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość języka 
polskiego. 
  
kierunek: prawo 
studia: niestacjonarne drugiego stopnia (2,5-letnie) 
jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych dowolnego kierunku 
studiów. Podstawą przyjęcia na studia jest zdanie testu kompetencji. Test kompetencji ma na 
celu sprawdzenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na 
studiach drugiego stopnia prawa. Kandydat powinien charakteryzować się w szczególności: 
zdolnością krytycznej analizy informacji i umiejętnością ich syntetyzowania; zdolnością 
dostrzegania powiązań miedzy różnymi zjawiskami społecznymi oraz prognozowania ich 
przebiegu i analizy mechanizmów powstawania; umiejętnością podejmowania decyzji, w tym 
wymagających wyważenia różnych racji; umiejętnością stosowania rozbudowanych 
wnioskowań, spójnej argumentacji, definiowania istoty badanych zjawisk i procesów. Do 
zaliczenia przez kandydata testu kompetencji wymagane jest uzyskane minimum 50% 
możliwych do zdobycia punktów. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zdali test, 
przekroczy limit miejsc na kierunku, kandydaci przyjmowani będą według kolejności na liście 
rankingowej. Wymagana jest znajomość języka polskiego. 
 
kierunek: psychologia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 
kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne 
jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 
kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 
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kierunek: publikowanie cyfrowe i sieciowe 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata z zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o książce, bibliotekach i informacji 
naukowej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 
uzyskanie minimum 3 punktów.  
 
kierunek: socjologia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata do studiowania na kierunku 
socjologia. Maksymalna liczba punktów uzyskanych na rozmowie kwalifikacyjnej jest równa 
maksymalnej sumie punktów uzyskanej na maturze zdawanej w Polsce. Kandydat będzie 
klasyfikowany w rankingu na podstawie uzyskanej liczby punktów na rozmowie kwalifikacyjnej 
razem z innymi kandydatami przyjmowanymi na podstawie świadectwa dojrzałości uzyskanego 
w Polsce. 
 
kierunek: socjologia 
studia: stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii lub innych niż socjologia nauk 
humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych. Podstawą przyjęcia jest rozmowa 
kwalifikacyjna sprawdzająca: 
1. umiejętność konceptualizacji problematyki badawczej i argumentowania przyjmowanych tez 
(na podstawie przedstawionej do rozmowy pracy licencjackiej) – 20 pkt. 
2. poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski i świata (na podstawie 
literatury, publicystyki, prasy i innych środków masowego przekazu) – 20 pkt. 
3. predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa, między innymi w zakresie umiejętności 
dostrzegania i formułowania problemów socjologicznych (na podstawie fragmentów książek i 
artykułów z dziedziny badań i teorii socjologicznych) – 20 pkt. 
Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają 
największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
kierunek: socjologia 
specjalność: Intercultural Mediation 
studia: stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: socjologia ekonomiczna 
studia: niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów . 
 
kierunek: socjologia grup dyspozycyjnych  
studia: stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata do studiowania na kierunku 
socjologia. Maksymalna liczba punktów uzyskanych na rozmowie kwalifikacyjnej jest równa 
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maksymalnej sumie punktów uzyskanej na maturze zdawanej w Polsce. Kandydat będzie 
klasyfikowany w rankingu na podstawie uzyskanej liczby punktów na rozmowie kwalifikacyjnej 
razem z innymi kandydatami przyjmowanymi na podstawie świadectwa dojrzałości uzyskanego 
w Polsce. 
 
kierunek: stosunki międzynarodowe 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia licencjackie jest przystąpienie do 
egzaminu ustnego. Kandydat musi legitymować się świadectwem maturalnym/świadectwem 
dojrzałości. Wstępny egzamin ustny odbywa się przed komisją rekrutacyjną właściwa dla 
danego kierunku studiów. W toku egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w 
oparciu o listę zagadnień egzaminacyjnych uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów 
Międzynarodowych. Liczba zagadnień egzaminacyjnych wynosi 30. Odpowiedź na każde z 
pytań punktowana jest w skali 0-10 punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat 
uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. Punkty uzyskane z odpowiedzi na każde 
pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania przez komisję rekrutacyjną listy 
rankingowej. Przyjęcie następuje w ramach ustalonego limitu miejsc. 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
1. Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej - przyczyny i skutki. 
2. Pojęcie czwartej władzy oraz znaczenie opinii publicznej we współczesnych demokracjach. 
3. Różne oblicza współczesnego fundamentalizmu. 
4. Kościół Katolicki a ekumenizm. 
5. Globalizacja - główne cechy, konsekwencje dla współczesnych państw, wyzwania i 

zagrożenia wynikające z globalizacji dla państw i narodów. 
6. Istota kultury masowej oraz kultury popularnej. 
7. Partie polityczne i ich rola w państwach demokratycznych. 
8. Populizm we współczesnej Europie. 
9. Główne cechy porządku jałtańskiego. 
10. Postanie i rozwój „Solidarności”. 
11. Współczesny terroryzm. 
12. Koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona. 
13. Równouprawnienie kobiet w Polsce. 
14. Demokracja sondażowa we współczesnym świecie. 
15. Istota i formy państwa totalitarnego. 
16. Koncepcja jednostki, społeczeństwa i państwa w myśli chrześcijańsko-demokratycznej. 
17. Światowy kryzys pierwszej dekady XXI wieku. 
18. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej. 
19. Kontynentalna myśl socjaldemokratyczna. 
20. Zasada trójpodziału władzy. 
21. Miejsce - rola Polski w NATO. 
22. Zjednoczenie Niemiec w XX wieku - przebieg procesu oraz konsekwencje wewnętrzne i 

międzynarodowe. 
23. Polityka zagraniczna III RP. 
24. Problemy Polaków zamieszkujących kraje byłego Związku Radzieckiego. 
25. Powstanie ONZ - znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych. 
26. „Jesień Ludów” - odzyskanie suwerenności przez Polskę, Czechosłowację, Węgry, 

Rumunię, Bułgarię. 
27. Wojna ze światowym terroryzmem. 
28. Konflikt indochiński i jego znaczenie dla porządku międzynarodowego. 
29. Stosunki Polski z Republiką Federalną Niemiec w okresie zimnej wojny. 
30.  Ewolucja polskiego systemu politycznego w latach 90. 
 
kierunek: stosunki międzynarodowe 
studia: niestacjonarne pierwszego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. Kandydat musi 
legitymować się świadectwem maturalnym. 
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kierunek: stosunki międzynarodowe 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie listy rankingowej zbudowanej w oparciu o ocenę 
końcową na dyplomie licencjackim/magisterskim kandydata. W przypadku, gdy na liście 
rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich 
ocen z toku studiów licencjackich  lub magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą. 
 
kierunek: stosunki międzynarodowe 
specjalność: Global Studies 
studia: stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni; 
2. 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; 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 
 
kierunek: stosunki międzynarodowe 
studia: niestacjonarne drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. Kandydat winien 
posiadać dyplom licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplom 
licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznych i niepublicznych. 
 
kierunek: zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 
studia: stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
wybranym kierunku oraz znajomość języka polskiego. Rozmowa oceniana w skali 1-5. 
Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów. 
 
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia 
 
Etap I. Konkurs świadectw maturalnych (całość ocen) oraz rozmowa kwalifikacyjna 
sprawdzająca predyspozycje kandydata do posługiwania się językiem polskim. Skala punktów 
1-5; ocena pozytywna minimum 3 punkty. 
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych. 
Rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów różnych dziedzin. Wyboru tematu rozmowy 
oraz źródeł i materiałów, w oparciu o które będzie ona prowadzona, dokonuje kandydat. 
Rozmowa ma dać obraz pozaszkolnych nieobjętych programem nauczania i niesprawdzanych 
na egzaminie maturalnym) zainteresowań i wiedzy kandydata z zakresu: filozofii, socjologii, 
antropologii, psychologii, religioznawstwa, teatrologii, historii sztuki, mitologii itp. Oceniane 
będą: zdolność do podjęcia polemiki, trafność doboru opracowań źródłowych, kreatywne 
podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata. 
Rozmowa oceniana będzie w skali od 0 do 50 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy 
uważa się uzyskanie minimum 30 punktów. Przyjęcie nastąpi w ramach ustalonego limitu. 
Proponowany temat rozmowy kandydat zgłasza równocześnie z rejestracją elektroniczną w 
systemie IRK na adres poczty elektronicznej sekretariatu MISHiS (kmishis@uni.wroc.pl). Do 
propozycji tematu rozmowy kandydat winien dołączyć informacje z jakich pozycji 
bibliograficznych korzystał przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 2-3 
opracowania, w tym jedno o charakterze popularno-naukowym). 
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Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne 
studia: stacjonarne drugiego stopnia 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały 
dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydaci przechodzą postępowanie 
kwalifikacyjne polegające na sprawdzeniu predyspozycji (rozmowa kwalifikacyjna w języku 
polskim). Ze sprawdzianu predyspozycji kandydat może otrzymać 30 punktów/ przyjęcie 
nastąpi w ramach ustalonego limitu. 
Zasada przeliczania ocen z rozmowy kwalifikacyjnej jest następująca: 
- bardzo dobry – 30 punktów 
- dobry – 20 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 174 
dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej (kmishis@uni.wroc.pl). 
 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


