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UCHWAŁA Nr 34/2016 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 lutego 2016 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 
oraz uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów 
olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia  

w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim  
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2, 8 i 9 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 78/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 18 dodaje się § 18a-§ 18d w brzmieniu: 

„§ 18a. Potwierdzanie efektów uczenia się, o których mowa w § 18 powinno być 
zakończone co najmniej 30 dni przed datą wskazaną, jako ostatni dzień rejestracji  
i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Procedury Rejestracji Kandydatów (IRK), 
Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok 
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w 
Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017. 

§ 18b. Kandydaci na studia, którym potwierdzono efekty uczenia się na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w ramach 
określonego limitu miejsc dla danego kierunku, formy i poziomu studiów. Podstawą 
przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej w ramach określonego limitu 
miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów ECTS uzyskanych w 
wyniku potwierdzania efektów uczenia się przypisanych przedmiotom (modułom) 
realizowanym na kierunku studiów, na którym o przyjęcie ubiega się kandydat na studia. 

§ 18c. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia 
się uprawnione są tylko osoby, spełniające kryteria, o których mowa w odrębnych 
przepisach i które uzyskały – w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się – co 
najmniej 10 punktów ECTS przypisanych przedmiotom (modułom) realizowanym na 
kierunku studiów, na którym o przyjęcie ubiega się kandydat na studia. 

§ 18d. Dziekan, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych 
w danym roku akademickim (semestrze), informuje pisemnie kandydata przyjętego na 
studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się (§ 18b) o roku (semestrze), na który 
został przyjęty na studia.”; 

 
2) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek Bachelor of Business and Administration w 

brzmieniu: 

„Kierunek studiów: BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę o zjawiskach prawnych, politycznych, 
ekonomicznych i społecznych wynikającą z funkcjonowania w zorganizowanych 
strukturach społecznych. Kandydat powinien posiadać w szczególności umiejętności i 
kompetencje w zakresie: zdolności krytycznej analizy informacji i umiejętności ich 
syntetyzowania; zdolności dostrzegania wieloaspektowych powiązań między różnymi 
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zjawiskami społecznymi oraz prognozowania ich przebiegu i analizy mechanizmów 
powstawania; umiejętności podejmowania decyzji, w tym wymagających dokonania 
wyważenia przeciwstawnych racji; formułowania właściwych kryteriów wyboru celu, 
narzędzi i metod działania; zdolności przyswojenia i stosowania języka prawniczego i 
prawnego. 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia 
studiów, 

b) 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) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek socjologia ekonomiczna w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

NOWA MATURA  
• 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 maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, 
otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania 
rekrutacyjnego. 

 

Przedmiot 
Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język polski (pisemny) 0,5 1 

przedmiot (jeden 
do wyboru) 

wiedza o społeczeństwie, 
historia, matematyka 

0,25 0,5 

język obcy 
nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 

STARA MATURA 
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 1 marca 2016 r. na stronie 
internetowej Wydziału.”; 

 
4) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek socjologia grup dyspozycyjnych w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Na studia mogą być przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje 
lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego 
limitu przyjęć. 
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Kierunek studiów: SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Na studia mogą być przyjęci absolwenci studiów pierwszego, drugiego stopnia lub 
jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na 
podstawie kompletu złożonych dokumentów.”; 
 

5) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek turystyka w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: TURYSTYKA 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

NOWA MATURA 
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 

maturalnych z przedmiotów określonych w tabeli poniżej. 
• Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 

pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli poniżej. 
• 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 z 

egzaminów maturalnych. Pod uwagę będą brane dwa przedmioty maturalne 
wskazane przez kandydata oraz wskazany przez niego język obcy nowożytny. Jeśli 
kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej 
egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do 
postępowania rekrutacyjnego. 

 

Przedmiot 
Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 
przedmiot  

(dwa do wyboru) 
geografia, biologia, fizyka i 

astronomia, chemia, historia, 
język polski, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie 

0,5 1 

język obcy 
nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 

STARA MATURA 
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 1 marca 2016 r. na stronie 
internetowej Wydziału.”; 
 

6) wyrazy: „Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne” zastępuje 
się wyrazami: „Indywidualne Studia Międzyobszarowe”; 
 

7) zmienia się zasady rekrutacji na Indywidualne Studia Międzyobszarowe – studia 
pierwszego stopnia na zasady w brzmieniu: 

„INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE  
Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Jedyną drogą zakwalifikowania do uczestnictwa w indywidualnych studiach 
międzyobszarowych jest konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna 
sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych. Regulamin tych studiów 
nie przewiduje możliwości przeniesienia się z innych kierunków (również tych, które 
współtworzą KMISHIS). Oznacza to, że wszyscy kandydaci do Kolegium MISHIS 
przystępują do postępowania kwalifikacyjnego. 
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Postępowanie kwalifikacyjne: 
1) I etap: konkurs świadectw dojrzałości. 

NOWA MATURA 
• 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 polski (pisemny) 0,5 1 

Przedmiot (jeden, 
dwa lub trzy do 

wyboru)* 

biologia, chemia, fizyka z 
astronomią, geografia, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, 
filozofia, matematyka, wiedza 

o społeczeństwie, język łaciński 
i kultura antyczna* 

- 1 

Język obcy 
nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 

* Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden spośród wymienionych przedmiotów na 
poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, filozofia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język 
łaciński i kultura antyczna. Niewybranie żadnego z nich na poziomie rozszerzonym 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 

STARA MATURA 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) zostanie podany kandydatom 
do wiadomości do dnia 1 marca 2016 r. na stronie internetowej Kolegium MISHIS. 
Skala oceniania egzaminu ustnego dla kandydatów ze „starą maturą” jest następująca: 
bardzo dobry - 5,0 
dobry - 4,0 
dostateczny - 3,0 
niedostateczny - 2,0 
 

2) Do II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do studiów 
interdyscyplinarnych) dopuszczonych będzie łącznie 60 kandydatów z najwyższą 
punktacją. 
II etap: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów 
interdyscyplinarnych. 
Rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów z różnych dziedzin. Wyboru tematu 
rozmowy oraz źródeł i materiałów, w oparciu o które będzie ona prowadzona, dokonuje 
kandydat. Rozmowa ma dać obraz pozaszkolnych (nie objętych programem nauczania  
i nie sprawdzanych na egzaminie maturalnym i egzaminie dojrzałości) zainteresowań  
i wiedzy kandydata z zakresu: filozofii, socjologii, antropologii, psychologii, 
religioznawstwa, teatrologii, historii sztuki, mitologii, nauk matematyczno-
przyrodniczych, nauk biologiczno-chemicznych, itp. Oceniane będą: zdolność do podjęcia 
polemiki, trafność doboru opracowań źródłowych, kreatywne podejście do własnych 
fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata. Temat rozmowy nie może być tożsamy z 
tzw. „prezentacją maturalną”. Rozmowa oceniana będzie w skali od 0–50 punktów. Za 
pozytywny przebieg rozmowy uważa się uzyskanie minimum 30 punktów. Proponowany 
temat rozmowy kandydat zgłasza równocześnie z rejestracją internetową na stronie IRK, 
na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Kolegium MISHIS: kmishis@uni.wroc.pl. Do 
propozycji tematu rozmowy kandydat winien dołączyć informację, z jakich pozycji 
bibliograficznych korzystał przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 2–3 
opracowania, w tym jedno o charakterze popularno-naukowym). 

mailto:kmishis@uni.wroc.pl
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3) Na studia przyjęci będą kandydaci, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w II 
etapie postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonego limitu miejsc.”; 
 

8) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek filologia specjalność filologia francuska – studia 
drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma 
studiów: niestacjonarna wieczorowa, prowadzone przez Wydział Filologiczny. 

 
§ 2. W uchwale Nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 
centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 w § 2 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

3. Olimpiada 
Biologiczna 
 

• biologia 
• biotechnologia 
• chemia 
• filozofia 
• genetyka i biologia 

eksperymentalna 
• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• mikrobiologia 
• niderlandystyka 
• ochrona środowiska 
• pedagogika 
• zarządzanie środowiskiem 

przyrodniczym 
• biologia człowieka 
• turystyka 

• biologia 
• chemia 
• filozofia 
• genetyka i biologia 

eksperymentalna 
• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• mikrobiologia 
• niderlandystyka 
• ochrona środowiska 
• pedagogika 
• zarządzanie środowiskiem 

przyrodniczym 
• biologia człowieka 
• turystyka 
 

4. Olimpiada 
Chemiczna 
 

• astronomia 
• biologia 
• biotechnologia 
• chemia 
• fizyka 
• fizyka techniczna 
• genetyka i biologia 

eksperymentalna 
• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• matematyka 
• niderlandystyka 
• ochrona środowiska 
• inżynieria geologiczna 
• informatyka stosowana i 

systemy pomiarowe 
• turystyka 

• astronomia 
• biologia 
• chemia 
• fizyka 
• fizyka techniczna 
• genetyka i biologia 

eksperymentalna 
• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• matematyka 
• niderlandystyka 
• ochrona środowiska 
• inżynieria geologiczna 
• informatyka stosowana i 

systemy pomiarowe 
• turystyka 

 
2) lp. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

6. Olimpiada Fizyczna 
 

• astronomia 
• biotechnologia 
• chemia 
• filozofia 
• fizyka 
• fizyka techniczna 
• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• indywidualne studia 

informatyczno-
matematyczne 

• informatyka 
• matematyka 

• astronomia 
• chemia 
• filozofia 
• fizyka 
• fizyka techniczna 
• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• indywidualne studia 

informatyczno-
matematyczne 

• informatyka 
• matematyka 
• niderlandystyka 
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• niderlandystyka 
• ochrona środowiska 
• inżynieria geologiczna 
• informatyka stosowana i 

systemy pomiarowe 
• turystyka 

• ochrona środowiska 
• inżynieria geologiczna 
• informatyka stosowana i 

systemy pomiarowe 
• turystyka 
 

7. Olimpiada 
Geograficzna 
 

• archeologia 
• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• niderlandystyka 
• ochrona środowiska 
• pedagogika 
• socjologia 
• inżynieria geologiczna 
• turystyka 

• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• ochrona środowiska 
• pedagogika 
• socjologia 
• inżynieria geologiczna 
• turystyka 

 
3) lp. 17 otrzymuje brzmienie: 

17. Olimpiada 
Matematyczna 
 

• astronomia 
• chemia 
• ekonomia 
• filozofia 
• fizyka 
• fizyka techniczna 
• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• indywidualne studia 

informatyczno-
matematyczne 

• informatyka 
• matematyka 
• niderlandystyka 
• pedagogika 
• socjologia 
• inżynieria geologiczna 
• informatyka stosowana i 

systemy pomiarowe 
• turystyka 

• astronomia 
• chemia 
• ekonomia 
• filozofia 
• fizyka 
• fizyka techniczna 
• geografia 
• geologia 
• gospodarka przestrzenna 
• indywidualne studia 

informatyczno-
matematyczne 

• informatyka 
• matematyka 
• niderlandystyka 
• pedagogika 
• socjologia 
• inżynieria geologiczna 
• informatyka stosowana i 

systemy pomiarowe 
• turystyka 

 
4) lp. 19 i 20 otrzymują brzmienie: 

19. Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej 
 

• biologia 
• genetyka i biologia 

eksperymentalna 
• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• mikrobiologia 
• niderlandystyka 
• ochrona środowiska 
• socjologia 
• zarządzanie środowiskiem 

przyrodniczym 
• biologia człowieka 
• turystyka 

• biologia 
• genetyka i biologia 

eksperymentalna 
• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• mikrobiologia 
• ochrona środowiska 
• socjologia 
• zarządzanie środowiskiem 

przyrodniczym 
• turystyka 

20. Olimpiada Wiedzy 
Ekonomicznej  
 

• administracja 
• ekonomia 
• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• niderlandystyka 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• turystyka 

• administracja 
• ekonomia 
• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• turystyka 
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5) lp. 22 otrzymuje brzmienie: 

22. Olimpiada Wiedzy  
o Polsce i Świecie 
Współczesnym 
 

• administracja 
• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna 
• dziedzictwo kultury 

materialnej – ochrona, 
promocja, gospodarowanie 

• ekonomia 
• europeistyka 
• filozofia 
• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• historia 
• kulturoznawstwo 
• militarioznawstwo 
• niderlandystyka 
• pedagogika 
• politologia 
• praca socjalna 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• ukrainistyka z anglistyką 
• turystyka 

• administracja 
• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna 
• ekonomia 
• europeistyka 
• filozofia 
• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• pedagogika 
• politologia 
• praca socjalna 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• ukrainistyka z anglistyką 
• turystyka 
 
 

 
6) lp. 24 otrzymuje brzmienie: 

24. Olimpiada Wiedzy  
o Regionie  
i Przedsiębiorczości 

• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• turystyka 

• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• turystyka 

 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. M. Bojarski 


