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Uchwała nr 48/2019  

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego   

 

z dnia  22 listopada 2019 r. 

  
w sprawie określenia zasad rekrutacji  cudzoziemców  na studia rozpoczynające się w roku 

akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk o Ziemi i  Kształtowania Środowiska UWr. 

 

Kierunek studiów: GEOGRAFIA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 

geografia. Rozmowa oceniana jest w skali  0-5 Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 

2 punktów. 

 

Kierunek studiów: GEOGRAFIA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim sprawdzającej predyspozycje kandydata do 

studiowania na kierunku geografia . Rozmowa oceniana jest w skali 0-5. Za pozytywny wynik 

uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów. 

 

Kierunek studiów: GEOGRAFIA  

Specjalność: Tourism and hospitality 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów, 

b) potwierdzenie znajomości języka angielskiego, 

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko 

dyplomu uzyskanego za granicą). 

 

Kierunek studiów: GEOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
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Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 

geologia. Rozmowa oceniana jest w skali 0-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 

2 punktów. 

 

Kierunek studiów: GEOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim sprawdzająca predyspozycje kandydata do 

studiowania na kierunku geologia. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest zgodnie z 

następującą skalą ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje 

się uzyskanie oceny co najmniej 3,0. 

 

Kierunek studiów: GEOLOGIA 

Specjalność: Applied Geoscience 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów, 
b) potwierdzenie znajomości języka angielskiego, 
c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu 
uzyskanego za granicą). 
 

 

Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

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 0-5. Do zaliczenia potrzebne jest 

uzyskanie minimum 2 punktów. 

 

Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim sprawdzającej predyspozycje kandydata do 

studiowania na kierunku gospodarka przestrzenna . Rozmowa oceniana jest w skali 0-5. Za 

pozytywny wynik uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów. 
 

Kierunek studiów: INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
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Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 

inżynieria geologiczna. Rozmowa oceniana jest w skali 0-5. Do zaliczenia rozmowy 

kwalifikacyjnej konieczne jest uzyskanie minimum 2 punktów. 

 

 

Kierunek studiów: INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 

Poziom kształcenia: studia drugiego  stopnia (1,5 roczne  inżynierskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim sprawdzająca predyspozycje kandydata do 

studiowania na kierunku geologia inżynierska  Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest zgodnie z 

następującą skalą ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje 

się uzyskanie oceny co najmniej 3,0. 

 

Kierunek studiów: TURYSTYKA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 

turystyka. Rozmowa oceniana w skali 0-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 

punktów. 

 

Kierunek studiów: TURYSTYKA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie ) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim sprawdzającej predyspozycje kandydata do 

studiowania na kierunku turystyka. Rozmowa oceniana jest w skali 0–5. Za pozytywny wynik 

uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów. 

 

 

          

      Przewodniczący Rady Wydziału  

 

                Prodziekan : dr hab. Jakub Kierczak  prof. UWr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


