
 1  

 Załącznik do Uchwały nr 14/2021 Rady Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 roku  

 

 

 
 

Zasady i tryb rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 
2022/2023 

 
 

 

Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 

 
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 maturze 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 

historia 0,5 1 

geografia 0,5 1 

język obcy nowożytny (pisemny) dowolny 0,2 0,4 

 

Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA 

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

Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI 
Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich archeologii na podstawie 
oceny na dyplomie licencjackim, według lokaty na liście rankingowej. O ile przewidziany limit nie zostanie 
wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich 

kierunków studiów innych niż archeologia. Podstawą przyjęcia dla tej grupy absolwentów jest rozmowa 
kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii punktowana w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia rozmowy 
kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. Kandydaci przyjmowani będą według 
kolejności na liście rankingowej. Szczegółowy zakres rozmowy kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie 
www.archeo.uni.wroc.pl.   
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 

Od kandydatów wymagane jest posiadanie dyplomu licencjackiego z archeologii. Ponadto kandydaci 
przechodzą rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą predyspozycje kandydatów do studiowania na w/w 
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. 
 

Kierunek studiów: DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA,  
PROMOCJA, GOSPODAROWANIE  

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

Forma studiów: stacjonarna  
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

http://www.archeo.uni.wroc.pl/
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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 egzaminu maturalnego 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  
język polski (pisemny)  0,5  1  

dowolny przedmiot pisemny (inny niż wymienione)  0,5  1  
język obcy nowożytny (pisemny) dowolny  0,5  1  

  
 

 

Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

Przedmiot  
(jeden do wyboru) 

język polski (pisemny), geografia, 
historia, historia sztuki, wiedza o 

społeczeństwie, filozofia 

0,25 0,5 

Język obcy nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 

Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 

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

Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI 
Na studia drugiego stopnia etnologii i antropologii kulturowej przyjmowani będą absolwenci studiów 
pierwszego stopnia etnologii lub etnologii i antropologii kulturowej na podstawie rankingu ocen na dyplomie 

licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej 

kolejności przyjmowani będą absolwenci  innych kierunków studiów na podstawie rankingu ocen na 
dyplomie ukończenia studiów. 
 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku etnologia i 
antropologia kulturowa ( zainteresowania związane z naukami o kulturze, zwłaszcza w zakresie etnologia i 
antropologia kulturowa, orientacji w literaturze przedmiotu). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. 

Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa 
według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.  
 

Kierunek studiów: EUROPEAN CULTURES 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
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Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

a) posiadanie świadectwa  uprawniającego do podjęcia studiów,  

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 – 6,0, 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) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego 
(dotyczy tylko świadectwa  uzyskanego za granicą). 

 
Kierunek studiów:  
  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) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu 
uzyskanego za granicą). 

 
Kierunek studiów 
 

Kierunek studiów: HISTORIA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
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 maturze 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 

historia 0,5 1 

Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny 0,5 1 

Przedmiot  
 

dowolny pisemny 

(inny niż  wymienione) 

0,5 1 

 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
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Kierunek studiów: HISTORIA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
NOWA MATURA  
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 

dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.  
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik 

korzystniejszy. 
 

Kierunek studiów: HISTORIA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI 
Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą: 

− absolwenci studiów licencjackich, 
− absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku historia oraz absolwenci studiów 

nauczycielskich licencjackich, na których drugą specjalnością przedmiotową w ramach specjalności 
dwuprzedmiotowej była historia – rekrutacja tylko na specjalność nauczycielską. 

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjackim w 
ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku:  
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.. 
Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą 
przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.  
 

Kierunek studiów: HISTORIA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 

DYPLOM POLSKI 
Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich na kierunku historia, 
absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku historia oraz absolwenci studiów 
nauczycielskich licencjackich, na których drugą specjalnością przedmiotową w ramach specjalności 
dwuprzedmiotowej była historia – rekrutacja tylko na specjalność nauczycielską. Przyjęcie nastąpi na 
podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów. 

  
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.. 
Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą 
przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.  

 

Kierunek studiów: HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI  
Na studia mogą być przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych 
magisterskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią arytmetyczną ze 
wszystkich ocen ze studiów w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą 
przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.  
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Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język polski (pisemny) 0,5 1 

język obcy nowożytny (pisemny) 0,5 1 

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli 0,25 0,5 

 

 

 

Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPOM POLSKI 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów 

licencjackich historii sztuki; licencjackich, magisterskich innego kierunku humanistycznego 
lub  społecznego; licencjackich, magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych lub ekwiwalentnej uczelni; 
inżynierskich,  magisterskich na kierunku architektura. Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej 

(wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień historii sztuki). Rozmowa oceniana jest w skali 0-30 
punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 15 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista 
rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć 

 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów 
licencjackich historii sztuki; licencjackich, magisterskich innego kierunku humanistycznego 
lub  społecznego; licencjackich, magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych lub ekwiwalentnej uczelni; 

inżynierskich,  magisterskich na kierunku architektura. 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania historii 

sztuki,  wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień historii sztuki. Rozmowa oceniana jest w skali 
1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista 

rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. 

 

 
 

 
 

Kierunek studiów: HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów  licencjackich, 
inżynierskich lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów, zainteresowani funkcjonowaniem 
historii w przestrzeni publicznej. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie 
oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu. 

 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na  kierunku : 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą 
przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.  
 

Kierunek studiów: PUBLIC HISTORY 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uprawniającego do podjęcia studiów, 
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 – 6,0, 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) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu 
uzyskanego za granicą). 
 

Kierunek studiów 
Kierunek studiów: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Studia na kierunku podjąć mogą absolwenci studiów licencjackich zainteresowani interdyscyplinarną analizą 
procesów integracyjnych w Europie. Kandydaci powinni wykazać się podstawową wiedzą w zakresie historii, 

kultury i politycznych stosunków międzynarodowych. Studia będą wymagać otwartości w kontaktach 
społecznych oraz kompetencji międzykulturowych.  Interdyscyplinarne Studia Europejskie adresowane są 

do osób zainteresowanych integracją europejską w jej rozmaitych (kulturowych, społecznych i 
politycznych) aspektach. Warunkiem podstawowym, który powinni spełnić kandydaci, jest przedłożenie 
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku z dziedziny nauk humanistycznych lub 
społecznych (preferowane kierunki to: europeistyka, stosunki międzynarodowe, historia, neofilologie, 
komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, politologia i pokrewne). Kandydaci 
powinni ponadto wykazać się znajomością języka angielskiego by móc uczestniczyć w zajęciach 

dydaktycznych oraz wykładach gościnnych w języku angielskim. Dodatkowym atutem będzie dobra 
znajomość drugiego języka obcego. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na 
podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu. 
 
 

Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 

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 maturze 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 

język polski (pisemny) 0,5 1 

język obcy nowożytny (pisemny) 0,5 1 

przedmiot (jeden do wyboru): historia, historia muzyki, historia 
sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia 

0,25 0,5 

 

Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów 
licencjackich. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej 
sporządzonej według oceny na dyplomie ukończenia studiów.  
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na  kierunku 

(zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). 
Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą 
przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów..  

Kierunek studiów: MILITARIOZNAWSTWO 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
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 maturze 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 

historia 0,5 1 

Przedmiot (pisemny)  
 

dowolny (inny, niż 
wymienione) 

0,5 1,0 

Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny 0,5 1,0 

 

Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA 
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
  

NOWA MATURA I STARA MATURA 
Rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
muzykologicznych. Dotyczy sprawdzenia  umiejętności muzycznych  w zakresie podstawowym (znajomość 
podstaw zasad muzyki takich, jak m.in. notacja, podstawowa terminologia) oraz predyspozycji do 

studiowania na kierunku humanistycznym. Nie jest wymagana umiejętność gry na instrumencie 
muzycznym. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje jeden temat związany z własnymi 
zainteresowaniami muzycznymi. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia rozmowy 
wymagane jest uzyskanie minimum 5 punktów. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć decyduje 
ranking punktów.  
 

Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
DYPLOM POLSKI 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
i jednolitych magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i 
umiejętności z zakresu muzykologii na poziomie studiów licencjackich. 
Absolwenci kierunków: muzykologia, teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 
kulturoznawstwo, jazz i muzyka estradowa, pedagogika ze specjalnością edukacja przez sztukę, wszystkie 

kierunki oferowane przez akademie muzyczne i uniwersytety muzyczne, kierunki oferowane przez wydział 
edukacji muzycznej oraz wydział edukacji artystycznej uniwersytetów i akademii, którzy na dyplomie 
ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy 
kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie 
minimum 5 punktów. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w 
dziekanacie, w sekretariacie oraz na stronie internetowej Instytutu Muzykologii: 

www.muzykologia.uni.wroc.pl. 
 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
i jednolitych magisterskich. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie 

minimum 5 punktów. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w 
dziekanacie, w sekretariacie oraz na stronie internetowej Instytutu Muzykologii: 
www.muzykologia.uni.wroc.pl. 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA      
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
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 

maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może 

przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. 
 

Przedmiot  Współczynnik Współczynnik 
  dla poziomu dla poziomu 

  podstawowego rozszerzonego 
    

język polski (pisemny) 0,5 1 
    

Przedmiot (jeden do wyboru) historia, biologia, wiedza 0,5 1 

 o społeczeństwie   
    

Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny 0,2 0,4 
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Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych   
 
NOWA MATURA  
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.  
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik 

korzystniejszy. 

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich 
kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI                                   
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków pedagogicznych, 
nauczycielskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów, 

w ramach ustalonego limitu miejsc. 
                                                                                 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ           
Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków pedagogicznych, 

nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oceniająca  kompetencje 

pedagogiczne kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Na studia 

przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach 

ustalonego limitu przyjęć. 
 

 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich 
kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna  
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI                       
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera lub dyplomu jednolitych 
studiów magisterskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia 
studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ       
Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest posiadanie dyplomu licencjackiego, inżyniera lub 

jednolitych studiów magisterskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna 

sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku, zainteresowania związane z daną 

dziedziną, orientacja w literaturze i czasopismach branżowych. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w 

skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą 

liczbę punktów, w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich 
kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI                
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków pedagogicznych, 
nauczycielskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów, 
w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ          
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Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków pedagogicznych, 

nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oceniająca  kompetencje 

pedagogiczne kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Na studia 

przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach 

ustalonego limitu przyjęć. 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich 
kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
DYPLOM POLSKI  
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera lub dyplomu  jednolitych 
studiów magisterskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia 
studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ  
Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest posiadanie dyplomu licencjackiego, inżyniera lub 

jednolitych studiów magisterskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna 

sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku, zainteresowania związane z daną 

dziedziną, orientacja w literaturze i czasopismach branżowych. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w 

skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą 

liczbę punktów, w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna  
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
NOWA MATURA  
Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy. 

I Etap:  
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 będzie brany wynik korzystniejszy 
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli kandydat nie zdawał 

na maturze któregoś z wymienionych w tabeli egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale 

może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. 
 

Przedmiot  Współczynnik Współczynnik 
   dla poziomu dla poziomu 

   podstawowego rozszerzonego 
    

język polski (pisemny) 0,5 1 
    

matematyka 0,5 1 
     

Przedmiot (jeden do wyboru)  historia, biologia, wiedza o 0,5 1 

  społeczeństwie   
     

Język obcy nowożytny (pisemny)  dowolny 0,2 0,4 
     

 

II Etap:  
Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu: 
poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem 
artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  
predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu,  
intonacji, wysokości dźwięku i melodii). 
Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 
praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego 
elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata. 
Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu etapów 

postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową 

sporządzoną na podstawie sumy punktów etapu I i II. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z 

dysleksją. 
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STARA MATURA  
Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy. 
I Etap: 

Suma ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Oceny 
przeliczane będą na punkty rekrutacyjne: 

Skala 2-5 
ocena dostateczna – 3 pkt. 
ocena dobra – 4 pkt. 
ocena bardzo dobra – 5 pkt. 

Skala 1 – 6 
ocena mierna – 2, 6 pkt. 
ocena dostateczna – 3,2 pkt. 
ocena dobra – 3,8 pkt. 
ocena bardzo dobra – 4,4 pkt. 
ocena celująca – 5 pkt. 
II Etap: 

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  
poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem 
artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  
predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 

wysokości dźwięku i melodii).  
Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 

praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego 

elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata. 
Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu etapów 

postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową 

sporządzoną na podstawie sumy punktów etapu I i II. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z 

dysleksją. 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
NOWA MATURA  
Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy.  

I Etap:  
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 będzie brany wynik korzystniejszy  
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli kandydat nie zdawał 

na maturze któregoś z wymienionych w tabeli egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale 

może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. 

 

 
 

Przedmiot  Współczynnik Współczynnik 
   dla poziomu dla poziomu 

   podstawowego rozszerzonego 
    

język polski (pisemny) 0,5 1 
    

matematyka 0,5 1 
     

Przedmiot (jeden do wyboru)  historia, biologia, wiedza o 0,5 1 

  społeczeństwie   
     

Język obcy nowożytny (pisemny)  dowolny 0,2 0,4 
     

 
II Etap:  
Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu: 
poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem 
artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  
predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 

wysokości dźwięku i melodii).  
Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 
praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego 

elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata. 
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Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu etapów 

postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową 

sporządzoną na podstawie sumy punktów etapu I i II. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z 

dysleksją. 
 
STARA MATURA  
Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy. 
I Etap: 
Suma ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Oceny 
przeliczane będą na punkty rekrutacyjne: 

Skala 2-5 
ocena dostateczna – 3 pkt. 
ocena dobra – 4 pkt. 
ocena bardzo dobra – 5 pkt. 
Skala 1 – 6 
ocena mierna – 2, 6 pkt. 
ocena dostateczna – 3,2 pkt. 

ocena dobra – 3,8 pkt. 
ocena bardzo dobra – 4,4 pkt. 
ocena celująca – 5 pkt. 
II Etap: 
Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  
poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem 

artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  
predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu,  
intonacji, wysokości dźwięku i melodii). 
Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 
praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego 
elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata. 
Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu etapów 

postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową 

sporządzoną na podstawie sumy punktów etapu I i II. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z 

dysleksją. 

 

 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
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 będzie brany wynik korzystniejszy  
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli kandydat nie zdawał 

na maturze któregoś z wymienionych w tabeli egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale 

może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. 

 

 
 

Przedmiot  Współczynnik Współczynnik 
  dla poziomu dla poziomu 

  podstawowego rozszerzonego 
    

język polski (pisemny) 0,5 1 
    

Przedmiot (jeden do wyboru) historia, biologia, 0,5 1 
 matematyka, wiedza o   

 społeczeństwie   
    

Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny 0,2 0,4 
    

                                                                                       
 
Po VI semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności studiów: 

▪ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
▪ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 18 studentów. 
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Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
NOWA MATURA  
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.  
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik 

korzystny  

 
Po VI semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności studiów: 

▪ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
▪ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 18 studentów. 
 

Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
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 maturze 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 

język polski (pisemny) 0,5 1 

Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, chemia, fizyka 

geografia, historia, historia 
sztuki, informatyka, 
matematyka, wiedza  

o społeczeństwie 

0,5 1 

Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny 0,25 0,5 

 
MATURA ZAGRANICZNA 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku 
(odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach 
branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 
punktów.  

 
 
 
 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2021 roku w tajnym głosowaniu 
przy 104 głosach na tak, jednym głosie na nie poparła przedstawiony wniosek (uprawnionych do głosowania 137 osób, 
obecnych podczas głosowania 105 osób). 

Wrocław, dnia 25.02.2021 rok 

 


