
 

UCHWAŁA NR 43/2017 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 29 marca 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 

 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 74/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające 
się w roku akademickim 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek historia w przestrzeni publicznej w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni, 
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 na poprzednim etapie 
edukacji lub jest językiem ojczystym, 

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko 
dyplomu uzyskanego za granicą).”; 

 

2) zmienia się zasady rekrutacji na kierunek indywidualne studia informatyczno-matematyczne 
na zasady w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 

„NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2017) 
 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 
informatyka 0,5 1,0 
matematyka 0,5 2,0 

przedmiot (jeden do wyboru): fizyka lub fizyka i astronomia, 
matematyka, informatyka 

0,25 0,5 

język obcy nowożytny (pisemny): dowolny 0,2 0,4 
 

* Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 210 punktów rekrutacyjnych. 
 



 - 2 -  

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie) 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie 
podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 marca 2017 r. na stronie internetowej 
instytutów i Wydziału. 
 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ 
Konkurs świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna (matematyka poziom szkoły 
średniej).”; 

3) zmienia się zasady rekrutacji na indywidualne studia międzyobszarowe na zasady w brzmieniu: 

„INDYWIDUALNE STUDIA MIEDZYOBSZAROWE 
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 
KMSI). Oznacza to, że wszyscy kandydaci do Kolegium MSI przystępują do postępowania 
kwalifikacyjnego. 
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 lub fizyka  
i astronomia, geografia, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, 
filozofia, matematyka, wiedza  

o społeczeństwie, język łaciński  
i kultura antyczna* 
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Język obcy 
nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 
* Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden spośród wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 

biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, 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 31 stycznia 2017r. na stronie internetowej Kolegium MSI. 
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 maksymalnie 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 (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań i 
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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. 
Zgłoszony temat nie może powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego 
egzaminu maturalnego. 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 MSI: kmsi@uwr.edu.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). 
3) Na studia przyjęci będą kandydaci, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w II etapie 
postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonego limitu miejsc. Razem z dokumentami 
rekrutacyjnymi, przed ogłoszeniem listy osób przyjętych na studia, kandydaci zobowiązani są 
do złożenia pisemnych oświadczeń o wyborze kierunku wiodącego. 
 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych oraz 
znajomość języka polskiego. 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 Kolegium MSI 
kmsi@uwr.edu.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). Razem z 
dokumentami rekrutacyjnymi, przed ogłoszeniem listy osób przyjętych na studia, kandydaci 
zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń o wyborze kierunku wiodącego. 
 

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 
Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały 
dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. 
1. Kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym licencjata, będący absolwentami Kolegium 

MSI UWr lub innych kolegiów MISH/MISHiS/MISHUS w Polsce przechodzą postępowanie 
kwalifikacyjne polegające na konkursie ocen na dyplomie ukończenia studiów. 

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

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

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

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

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

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

Sprawdzian predyspozycji: forma egzaminu - egzamin ustny. Zagadnienia egzaminacyjne: o 
tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy monograficzne 
z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), z zastrzeżeniem, że oba tematy 
muszą dotyczyć innych zagadnień, niż praca licencjacka/dyplomowa. Komisja kwalifikacyjna 
wybiera jeden z tematów. Dobór lektur, stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją 
kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą 
elektroniczną nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej 
(kmsi@uwr.edu.pl). Razem z dokumentami rekrutacyjnymi, przed ogłoszeniem listy osób 
przyjętych na studia, kandydaci zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń o wyborze 
kierunku wiodącego. 
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
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 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej 
(kmsi@uwr.edu.pl). Razem z dokumentami rekrutacyjnymi, przed ogłoszeniem listy osób 
przyjętych na studia, kandydaci zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń o wyborze 
kierunku wiodącego.”; 

4) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek studiów Antiquity and Archaeology, poziom 
kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie), profil 
kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarna, jednostka prowadząca: Wydział 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych; 

5) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek studiów chemia, poziom kształcenia: studia drugiego 
stopnia (2-letnie magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: 
niestacjonarna zaoczna, jednostka prowadząca: Wydział Chemii; 

6) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek studiów chemia – studia międzynarodowe, poziom 
kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), profil kształcenia: 
ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarna, jednostka prowadząca: Wydział Chemii; 

7) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek studiów Cultural Communication, poziom 
kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie), profil 
kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarna, jednostka prowadząca: Wydział 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Senatu UWr 

Rektor: prof. A. Jezierski 


