
 

 

UCHWAŁA NR 96/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 maja 2019 r. 
 

w sprawie zasad i trybu rekrutacji na kierunek  
historia cywilizacji śródziemnomorskich 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:     
 

§ 1. W uchwale Nr 114/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia  
2018 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 dodaje się zasady rekrutacji 
na kierunek historia cywilizacji śródziemnomorskich w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Filologiczny 

Na studia mogą być przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych magisterskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią 
arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów w ramach ustalonego limitu przyjęć.  

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Na studia mogą być przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych magisterskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią 
arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów w ramach ustalonego limitu przyjęć.”. 

 
§ 2. W uchwale Nr 115/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia  

2018 r. zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 dodaje się zasady rekrutacji na kierunek 
historia cywilizacji śródziemnomorskich w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Filologiczny 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o historii, kulturze i literaturze antycznej. 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się 
uzyskanie minimum 3 punktów.”. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 


