
 

UCHWAŁA NR 43/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 20 kwietnia 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 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 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów, 
b) w przypadku wybrania specjalności włoskiej przedstawienie zaświadczenia 

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

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

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

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 

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 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na 
poziomie szkoły średniej. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy 
udostępniony zostanie w dziekanacie i na stronie internetowej Wydziału. Rozmowa 
kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy 



2 

kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem 
koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.”; 

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 


