
 

 

Uchwała nr 41/2022 
 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 marca 2022 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian do Uchwały nr 140/2021 z 15 grudnia 2021 r. 
dotyczących zasad rekrutacji dla kandydatów uczestniczących w procesie 

rekrutacyjnym na studia na rok akademicki 2023/2024 
 
Na podstawie: § 38.1.2.e Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

29 maja2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

stanowi się, co następuje:   

 

§1 

 
Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdziła 

zasady rekrutacji dla kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacyjnym na studia na rok 

akademicki 2023/2024:  

I. Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA  

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku. 

Rozmowa ocenia w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie 

minimum 2 punktów.  

II. Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA  

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Od kandydatów wymagane jest posiadanie dyplomu licencjackiego z archeologii. Ponadto 

kandydaci przechodzą rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą predyspozycje do studiowania na 

kierunku. Rozmowa oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 2 

punktów. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą 

absolwenci studiów licencjackich/magisterskich innych niż archeologia.  

Powyższe zasady uzyskały akceptację Rady Instytutu Archeologii.  

 

§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 

 
Przewodniczący Rady WNHiP UWr                        

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr  



Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r.  

Punkt nr 9 

Wniosek o zatwierdzenie zmian do Uchwały nr 140/2021 z 15 grudnia 2021 r. 
dotyczących zasad rekrutacji dla kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacyjnym 
na studia na rok akademicki 2023/2024 - zreferowała Pani dr hab. Justyna Baron, Z-ca 

Dyrektora ds. dydaktycznych z Instytutu Archeologii. 
 

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych 

do głosowania: 158, obecnych na posiedzeniu: 116, biorących udział w głosowaniu: 

107, w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 104 na „tak”,. zero 

na „nie” oraz 3 głosy wstrzymujące się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


