
 
 

 

Uchwała nr 5/2022 
 

Rady Wydziału Nauk  Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie określenia zasad rekrutacji cudzoziemców na studia kierunku 

Ochrona środowiska rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 

        

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 2, lit. f) Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu  

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu  

Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk Biologicznych uchwala, co następuje: 

§1 

Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w jawnym głosowaniu 

zwykłą większością głosów pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zasad rekrutacji 

cudzoziemców na studia kierunku Ochrona środowiska rozpoczynające się w roku 

akademickim 2023/2024. 

§2 

Szczegółowe zasady, o których mowa w § 1 zawiera załączniki Nr 1 do Uchwały. 

§3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały RW Nr 5/2022 

 

Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia kierunku Ochrona środowiska 

rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 

 

Kierunek studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA  

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska  

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 

pierwszego stopnia ochrony środowiska (zainteresowania związane z dziedziną, 

orientacja w literaturze przedmiotu i szeroko rozumianych problemach środowiskowych 

itp.). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5. Do zaliczenia rozmowy 

wymagane jest uzyskanie, co najmniej oceny dostatecznej (3,0).  

 

Kierunek studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA  

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska  

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 

drugiego stopnia ochrony środowiska (zainteresowania związane z dziedziną, orientacja w 

literaturze przedmiotu i szeroko rozumianych problemach środowiskowych itp.). 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5. Do zaliczenia rozmowy 

wymagane jest uzyskanie, co najmniej oceny dostatecznej (3,0). 

 

 

 


