
 

UCHWAŁA NR 42/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich 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 104/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek studia śródziemnomorskie i klasyczne na poziomie 
studiów drugiego stopnia w brzmieniu: 

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

DYPLOM POLSKI 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) w przypadku wybrania specjalności włoskiej przedstawienie zaświadczenia 

potwierdzającego znajomość języka włoskiego na poziomie B1 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

b) w przypadku wybrania specjalności arabskiej przedstawienie zaświadczenia 
potwierdzającego ukończenie 360 h nauki języka arabskiego; 

c) w przypadku wybrania specjalności filologia klasyczna przedstawienie zaświadczenia  
o znajomości języka łacińskiego i języka greckiego odpowiadającego 360 godzinom 
nauki każdego języka. 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku: 
studia śródziemnomorskie, filologia klasyczna oraz kierunku filologia specjalność: filologia 
klasyczna oraz specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska prowadzonych 
w Uniwersytecie Wrocławskim, absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii klasycznej  
i studiów śródziemnomorskich prowadzonych na innych uniwersytetach oraz absolwenci 
studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów magisterskich 
drugiego stopnia uniwersyteckich kierunków humanistycznych lub społecznych. 
Na studia będą przyjmowani w pierwszej kolejności absolwenci studiów licencjackich 
kierunku studia śródziemnomorskie, filologia klasyczna,  kierunku filologia specjalność: 
filologia klasyczna oraz specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej, w ramach ustalonego limitu, 
sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w przypadku absolwentów studiów 
pierwszego stopnia kierunku studia śródziemnomorskie, filologia klasyczna oraz kierunku 
filologia specjalność: filologia klasyczna oraz specjalność: filologia klasyczna i kultura 
śródziemnomorska prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, oraz na podstawie oceny 
na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku pozostałych kandydatów. 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) w przypadku wybrania specjalności włoskiej przedstawienie zaświadczenia 

potwierdzającego znajomość języka włoskiego na poziomie B1 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

b) w przypadku wybrania specjalności arabskiej przedstawienie zaświadczenia 
potwierdzającego ukończenie 360 h nauki języka arabskiego; 

c) w przypadku wybrania specjalności filologia klasyczna przedstawienie zaświadczenia  
o znajomości języka łacińskiego i języka greckiego odpowiadającego 360 godzinom 
nauki każdego języka. 
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Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca merytoryczne kompetencje w zakresie wiedzy  
o kulturze i literaturze antycznej. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-10 
punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 5 punktów.”; 

2) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek zarządzanie informacją na poziomie studiów 
drugiego stopnia w brzmieniu: 

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

DYPLOM POLSKI 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów legitymujący 
się dyplomem licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów.  
O przyjęciu kandydata decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen 
wynikającej z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów pierwszego stopnia lub drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu lub w 
zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na którym ukończone zostały studia, 
w ramach ustalonego limitu przyjęć. Jeżeli kandydat może wykazać średnią zarówno z 
pierwszego jak i drugiego stopnia studiów - podaje średnią korzystniejszą. 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do studiowania na 
kierunku zarządzanie informacją oraz znajomość języka polskiego. Rozmowa oceniana w 
skali od 1 do 5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 3 punktów.”; 

3) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek zielona chemia na poziomie studiów pierwszego 
stopnia w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: ZIELONA CHEMIA  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Chemii 

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 egzaminie maturalnym 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 
 chemia 0,5 1,0 
Przedmioty (jeden 
do wyboru) 

biologia,  fizyka, 
informatyka, 
matematyka 

0,5 1,0 

Język obcy 
nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

MATURA ZAGRANICZNA 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na 
poziomie szkoły średniej. Wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej  udostępniony 
zostanie w dziekanacie i na stronie internetowej wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana 
jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista 
rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest 
uzyskanie minimum 5 punktów.”; 
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4) uchyla się zasady rekrutacji na następujące kierunki studiów: 

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

b) filologia hiszpańska, 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 

 
 


