
 

UCHWAŁA NR 23/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 

 
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 105/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek East European Jewish Studies na poziomie studiów 
drugiego stopnia w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów.  
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów 
licencjackich lub magisterskich judaistyki, absolwenci innych studiów licencjackich lub 
magisterskich, a także absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli te 
studia/szkoły gwarantują uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych tj. znajomości 
współczesnego języka hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1  Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. Kandydaci nie posiadający poświadczenia znajomości języka 
współczesnego hebrajskiego lub jidysz na wymaganym poziomie w ramach postępowania 
rekrutacyjnego będą musieli zdać test z jednego z tych języków na poziomie B1, 
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) kandydaci spełniający powyższe warunki przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej 
sprawdzającej zainteresowania kulturą i historią żydowską. Rozmowa kwalifikacyjna jest 
punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 
punktów.”; 
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2) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek studia romanistyczne na poziomie studiów drugiego 
stopnia w brzmieniu: 

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

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjackim z kierunków 
filologicznych, humanistycznych, społecznych lub artystycznych pod warunkiem znajomości 
języka francuskiego lub hiszpańskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego). Kandydaci przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych 
w zakresie języka polskiego i merytorycznych kompetencji w zakresie studiów 
romanistycznych. Sprawdzian oceniany jest w skali 0 – 5 punktów. Za wynik pozytywny 
uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.”; 

3) uchyla się zasady rekrutacji na następujące kierunki studiów: 

a) dyplomacja europejska, poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna 
zaoczna, 

b) dyplomacja europejska, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna 
zaoczna, 

c) filologia klasyczna, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarna, 

d) politologia, poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie), profil 
kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna zaoczna, 

e) politologia, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), profil 
kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna zaoczna, 

f) praca socjalna, poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie), 
profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna zaoczna, 

g) socjologia, poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie), profil 
kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna zaoczna, 

h) socjologia, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), profil 
kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna zaoczna, 

i) socjologia, specjalność: Urban Studies, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w 
języku angielskim (2-letnie magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma 
studiów: stacjonarna, 

j) socjologia grup dyspozycyjnych, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: 
niestacjonarna zaoczna, 

k) socjologia ekonomiczna, poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna 
zaoczna, 

l) socjologia grup dyspozycyjnych, poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
(3-letnie licencjackie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: 
niestacjonarna zaoczna, 

m) studia śródziemnomorskie, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarna. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 


