
 

UCHWAŁA NR 7/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2020 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia 
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 

oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 

 
Na podstawie 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 119/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca  
2019 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 zmienia się zasady rekrutacji 
na kierunek judaistyka - studia drugiego stopnia, na zasady w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: JUDAISTYKA 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich 
judaistyka lub absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają 
dokument poświadczający znajomość hebrajskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, a także zagranicznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza 
absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one uzyskanie odpowiednich 
kompetencji językowych. Kandydaci nie posiadający poświadczenia znajomości języka 
hebrajskiego na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli 
zdać test z hebrajskiego na poziomie B1. Kandydaci muszą także znać język angielski co najmniej 
na poziomie B2.”. 

 
§ 2. W uchwale Nr 120/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca  

2019 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 zmienia się zasady rekrutacji na kierunek 
judaistyka - studia drugiego stopnia, na zasady w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: JUDAISTYKA 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich 
judaistyka lub absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają  
dokument poświadczający znajomość hebrajskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, a także zagranicznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza 
absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one uzyskanie odpowiednich 
kompetencji językowych. Kandydaci nie posiadający poświadczenia znajomości języka 
hebrajskiego na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli 
zdać test z hebrajskiego na poziomie B1. Kandydaci muszą także znać język angielski co najmniej 
na poziomie B2.”. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 


