
 

 

 
 

Uchwała nr 144/2021 
 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2021 roku 

 
 

w sprawie zaopiniowania, dla studiów prowadzonych w Centrum Studiów 
Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta na Wydziale Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych UWr., zasad i trybu przyjmowania na studia rozpoczynające 

się w r. ak. 2023/2024 dla obywateli polskich i cudzoziemców,  na kierunku 
„Interdyscyplinarne studia europejskie” (II stopnia, stacjonarne, o profilu 

ogólnoakademickim) 
 
Na podstawie: 

- § 38.1.2.e Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 

§1 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
pozytywnie zaopiniowała zasady i tryb przyjmowania na studia rozpoczynające się w 

r. ak. 2023/2024 dla obywateli polskich i cudzoziemców - Załącznik nr 1,   
na studiach prowadzonych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich 

im. W. Brandta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr., na kierunku 
„Interdyscyplinarne studia europejskie” (II stopnia, stacjonarne, o profilu 
ogólnoakademickim). 

 
 

§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 15 grudnia 2021 r. 

 
Punkt nr 20 

Wniosek w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Centrum Studiów 
Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta na Wydziale Nauk Historycznych i 
Pedagogicznych UWr. zasad i trybu przyjmowania na studia rozpoczynające się w r. ak. 

2023/2024 dla obywateli polskich i cudzoziemców,   
– zreferowany przez Pana prof. dr hab. Krzysztofa Ruchniewicza, Dyrektora Centrum 

Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta  
 
Rada Wydziału zatwierdziła pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych do 

głosowania: 157, obecnych na posiedzeniu: 105, biorących udział w głosowaniu: 92, w 

tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 90 na „tak”, zero na „nie” 

oraz 2 głosy wstrzymujące się. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 144/2021 Rady Wydziału 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku   

Zasady i tryb rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 

2023/2024  
  

  

 dla obywateli polskich:  
  

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.  

  
  

  
 dla cudzoziemców:  
  

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  
  
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 

wybranym kierunku. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia 
rozmowy kwalifikacyjnej wymagane  jest uzyskanie minimum 2 punktów.  

  

 


