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Uchwała nr 11/V/2021 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 maja 2021 r.  

 

w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia  

rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023  

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

 

Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

 

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 przed 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 postawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 

kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje 

za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 

Przedmiot Współczynnik dla 

poziomu 

podstawowego 

Współczynnik dla 

poziomu 

rozszerzonego 

Przedmiot 

(jeden do wyboru) 

historia, matematyka 0,5 1 

Przedmiot 

(jeden do wyboru) 

 

wiedza o społeczeństwie, 

język polski (pisemny), 

geografia 

0,25 0,5 

Język obcy 

nowożytny 

(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 

STARA MATURA 

Kandydaci ze starą maturą (matura do roku 2004) 

Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej oceny bardzo dobre z 

dwóch dowolnych przedmiotów pisemnych zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach 

ustalonego limitu przyjęć.  

 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOSCI UZYSKANE ZA GRANICĄ 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

CUDZOZIEMCY: 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 
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Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

 

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

 

Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

 

NOWA MATURA i STARA MATURA 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 

trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. 

Jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 

będzie wynik korzystniejszy.  

  

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

CUDZOZIEMCY 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

 

 

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się:  

 absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów magisterskich 

prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 

punktów na liście rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą 

dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na 

którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku 

studiów,  

 absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku studiów 

po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego limitu miejsc. 

Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy 

punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich 

ocen z toku studiów.  
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DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 

Wymagana jest znajomość języka polskiego.  

Przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki 

„Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, 

Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna 

punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

CUDZOZIEMCY   

Wymagana jest znajomość języka polskiego.  

Przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki 

„Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, 

Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna 

punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

 

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

 

Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, 

inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów.  

 

DYPLOM POLSKI 

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia 

studiów. 

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

CUDZOZIEMCY: 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

Kierunek studiów: ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ADMINISTRATION  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,  
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b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego 

minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka 

angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w 

języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2, 

- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez 

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., 

wymienione w linku:  

 http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej 

lub na ukończonych studiach, 

 - dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej 

na 80%, 

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest 

on wykazany w suplemencie do dyplomu. 

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

dyplomu  uzyskanego za granicą). 

 

Kierunek studiów: BACHELOR OF BUSINNES AND ADMINISTRATION  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

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 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  uprawniającego do podjęcia studiów,  

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego 

minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka 

angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku 

angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu 

Wrocławskiego na poziomie B2, 

- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium 

Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione 

w linku:  

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf  

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
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Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub 

na ukończonych studiach, 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, 

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on 

wykazany w suplemencie do dyplomu, 

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

świadectwa  uzyskanego za granicą). 

 

 

 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

 

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.        

 

 

STARA MATURA 

Kandydaci ze starą maturą (matura do roku 2004) 

Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej oceny bardzo dobre z 

dwóch dowolnych przedmiotów pisemnych zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach 

ustalonego limitu przyjęć.  

  

 

 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOSCI UZYSKANE ZA GRANICĄ 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

Przedmiot Współczynnik 

dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 

dla poziomu 

rozszerzonego 

Przedmiot 

(jeden do wyboru) 

matematyka, historia 0,5 1 

Przedmiot 

(jeden do wyboru) 

 

język polski (pisemny), 

geografia,  wiedza o 

społeczeństwie, 

0,25 0,5 

Język obcy 

nowożytny 

(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 
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społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

CUDZOZIEMCY: 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

 

Kierunek studiów: EKONOMIA  

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

NOWA MATURA i STARA MATURA 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 

trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. 

Jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 

będzie wynik korzystniejszy. Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

  

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

CUDZOZIEMCY 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia ekonomii mogą ubiegać się absolwenci 

studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku studiów, przy czym: 

- absolwenci studiów pierwszego stopnia ekonomii, zarządzania, finansów, 

rachunkowości otrzymują dodatkowe 100 punktów na liście rankingowej; przyjęcia 

będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, 

na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku 

studiów.  
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-  absolwenci studiów pierwszego i drugiego  stopnia administracji oraz studiów 

magisterskich prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego otrzymują dodatkowe 75 punktów na liście rankingowej; przyjęcia będą 

dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na 

którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku 

studiów.  

- absolwenci dowolnych studiów inżynierskich otrzymują na liście rankingowej 

dodatkowe 50 punktów. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, 

tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie 

studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.  

  

W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na 

specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Warunkiem przyjęcia 

na specjalność Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska) jest zrekrutowanie 

się na kierunek EKONOMIA (studia stacjonarne drugiego stopnia), a następnie złożenie 

deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia 

menadżerska). 

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość 

języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem 

znajomości języka angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w 

języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2, 

- - zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez 

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki 

Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage) lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., 

wymienione w linku: 

- http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej 

lub na ukończonych studiach, 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej 

na 80%, 

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest 

on wykazany w suplemencie do dyplomu. 

  

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 

Wymagana jest znajomość języka polskiego.  

Przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki 

„Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, 

Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna 

punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na 

specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Warunkiem przyjęcia 

na specjalność Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska) jest zrekrutowanie 

się na kierunek EKONOMIA (studia stacjonarne drugiego stopnia), a następnie złożenie 

deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia 

menadżerska). 
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Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość 

języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem 

znajomości języka angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w 

języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2, 

- - zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez 

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki 

Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage) lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., 

wymienione w linku: 

- http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej 

lub na ukończonych studiach, 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej 

na 80%, 

którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on 

wykazany w suplemencie do dyplomu. 

 

CUDZOZIEMCY 

Wymagana jest znajomość języka polskiego.  

Przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki 

„Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, 

Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna 

punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na 

specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Warunkiem przyjęcia 

na specjalność Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska) jest zrekrutowanie 

się na kierunek EKONOMIA (studia stacjonarne drugiego stopnia), a następnie złożenie 

deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia 

menadżerska). 

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość 

języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem 

znajomości języka angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w 

języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2, 

- - zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez 

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki 

Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage) lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., 

wymienione w linku: 

- http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej 

lub na ukończonych studiach, 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 
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- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej 

na 80%, 

którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on 

wykazany w suplemencie do dyplomu. 

 

 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, 

inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów.  

 

DYPLOM POLSKI 

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia 

studiów. 

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

CUDZOZIEMCY: 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

 

Kierunek studiów: CRIMINAL JUSTICE 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

a)posiadanie świadectwa  uprawniającego do podjęcia studiów,  

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego 

minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka 

angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w 

języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2, 

- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez 

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 
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Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., 

wymienione w linku:  

 http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej 

lub na ukończonych studiach, 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

  - którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 

80%, 

 - którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest 

on wykazany w suplemencie do dyplomu. 

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

świadectwa  uzyskanego za granicą). 

 

 

Kierunek studiów: KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY   
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, 

inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów.  

 

DYPLOM POLSKI 

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia 

studiów. 

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ I CUDZOZIEMCY O przyjęcie na studia drugiego stopnia 

mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich 

dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych 

dokumentów. Wymagana jest znajomość języka polskiego. 

 

 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

NOWA MATURA i STARA MATURA 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 

trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. 

Jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 

będzie wynik korzystniejszy. Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

  

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
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CUDZOZIEMCY 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

Kierunek studiów: KRYMINOLOGIA PRAWNICZA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

 

DYPLOM POLSKI 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, 

inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na 

podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów. 

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ i CUDZOZIEMCY 

Rozmowa kwalifikacyjna z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia 

zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego a poziomie minimum B1. 

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w 

języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego; 

- certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisje do spraw 

Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

- zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 

Uniwersytetu Wrocławskiego; 

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia o znajomości języka 

polskiego są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz 

kandydaci posiadający: 

- zezwolenie na pobyt stały; 

- Kartę Polaka; 

- świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty; 

Dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym. 

 

Kierunek studiów: LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

b) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,  
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b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego 

minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka 

angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w 

języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2, 

- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez 

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., 

wymienione w linku:  

 http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej 

lub na ukończonych studiach, 

 - dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej 

na 80%, 

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest 

on wykazany w suplemencie do dyplomu. 

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

dyplomu  uzyskanego za granicą). 

 

 

Kierunek studiów: PRAWO  

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu.  

 

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 

Przedmiot 

(jeden do wyboru) 

historia, matematyka 0,5 1 

Przedmiot 

(jeden do wyboru) 

 

wiedza o społeczeństwie, język 

polski (pisemny), geografia,   

0,25 0,5 

Język obcy 

nowożytny 

(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
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STARA MATURA  

Kandydaci ze starą maturą (matura do roku 2004) 

Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej oceny bardzo dobre z 

dwóch dowolnych przedmiotów pisemnych zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach 

ustalonego limitu przyjęć.  

 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOSCI UZYSKANE ZA GRANICĄ 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

CUDZOZIEMCY 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

 

Kierunek studiów: PRAWO  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu. 

 

NOWA MATURA i STARA MATURA 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 

trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. 

Jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 

będzie wynik korzystniejszy.  

 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

CUDZOZIEMCY 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 
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Kierunek studiów: PRAWO  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna wieczorowa  

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   

 

Przyjęcia nastąpią w ramach ustalonego limitu.  

 

NOWA MATURA i STARA MATURA 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 

trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. 

Jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 

będzie wynik korzystniejszy.  

  

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

CUDZOZIEMCY 

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy 

kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

1. Traci moc uchwała Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii nr 5/II/2021 z dnia 

22 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w 

roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego  
 

 
 

Przewodniczący Rady WPAE UWr 

Dziekan: prof. dr hab. Karol Kiczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sporządziła: 
mgr Katarzyna Liberska-Kruszyna 


