
 

UCHWAŁA NR 107/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 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 slawistyka na poziomie studiów drugiego stopnia 
w brzmieniu: 

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

DYPLOM POLSKI 
Dla kandydatów na kierunek slawistyka (dotyczy wszystkich specjalności) sporządzana jest 
jedna lista rankingowa według podanych poniżej kryteriów.  
Studenci podczas składania dokumentów wybierają jedną z oferowanych w ramach kierunku 
specjalności: filologia chorwacka z językiem serbskim, filologia czeska, filologia rosyjska, 
filologia ukraińska z językiem angielskim, ukrainistyka. 
Na studia II stopnia przyjmowani są: 
1) na podstawie oceny na dyplomie 
 w pierwszej kolejności absolwenci studiów I stopnia filologii chorwackiej z językiem 

serbskim, filologii chorwackiej, filologii serbskiej, filologii czeskiej, filologii rosyjskiej, 
filologii ukraińskiej specjalność: ukrainistyka oraz filologia ukraińska z językiem 
angielskim ukończonych na Uniwersytecie Wrocławskim.  

O ile przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani 
będą: 
 absolwenci studiów I stopnia na kierunkach filologia chorwacka z językiem serbskim, 

filologia chorwacka, filologia serbska, filologia czeska, filologia rosyjska, filologia 
ukraińska specjalność: ukrainistyka oraz filologia ukraińska z językiem angielskim 
prowadzonych na innych krajowych uniwersytetach. 

O ile przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani 
będą: 
2) na podstawie oceny z rozmowy kwalifikacyjnej 
 absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia kierunków 

humanistycznych lub społecznych prowadzonych na innych krajowych uniwersytetach. 
Aby zdać rozmowę kwalifikacyjną należy uzyskać min. 3 punkty. 
Rozmowę kwalifikacyjną zaliczoną na poziomie min. 3 punktów uznaje się za zdaną na ocenę 
dostateczną, 4 punktów na ocenę dobrą oraz 5 punktów na ocenę bardzo dobrą.  
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: 
a) w przypadku wybrania specjalności filologia chorwacka z językiem serbskim wymagana 
będzie znajomość języka chorwackiego lub serbskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, 
obejmująca następujące zagadnienia: kultura popularna Chorwacji i krajów regionu, historia 
Chorwacji i Serbii; 
b) w przypadku wybrania specjalności filologia czeska wymagana będzie znajomość języka 
czeskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co 
weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: czeski 
modernizm, czeski postmodernizm, kultura popularna Czech, historia Czech XX-XXI wieku; 
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c) w przypadku wybrania specjalności filologia rosyjska (z możliwą opcją kształcenia: 
kształcenie modułowe – przygotowanie do zawodu nauczyciela wariant I) wymagana będzie 
znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące 
zagadnienia: historia literatury rosyjskiej, współczesna literatura rosyjska, historia Rosji, 
kultura popularna Rosji (kinematografia, muzyka, sztuka);  
d) w przypadku wybrania specjalności ukrainistyka (z możliwą opcją kształcenia: kształcenie 
modułowe – przygotowanie do zawodu nauczyciela wariant I i II)  wymagana będzie 
znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca 
następujące zagadnienia: ukraiński modernizm, ukraiński postmodernizm, kultura 
popularna Ukrainy,  historia Ukrainy XX-XXI wieku; 
e) w przypadku wybrania specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim wymagana 
będzie znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego) oraz języka angielskiego na poziomie B2 (wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, 
obejmująca następujące zagadnienia: modernizm (Ukraina i wybrane kraje anglosaskie), 
postmodernizm (Ukraina i wybrane kraje anglosaskie), kultura popularna anglojęzycznego 
obszaru językowego, historia Ukrainy XX wieku.  

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna. Przed rozmową kandydaci deklarują wybór specjalności. Rozmowa 
będzie punktowana w skali 2-5 pkt. Aby zdać rozmowę należy uzyskać min. 3 pkt. Rozmowę 
kwalifikacyjną zaliczoną na poziomie min. 3 punktów uznaje się za zdaną na ocenę 
dostateczną, 4 punktów na ocenę dobrą oraz 5 punktów na ocenę bardzo dobrą. 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: 
a) w przypadku wybrania specjalności filologia chorwacka z językiem serbskim wymagana 
będzie znajomość języka chorwackiego lub serbskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, 
obejmująca następujące zagadnienia: kultura popularna Chorwacji i krajów regionu, historia 
Chorwacji i Serbii; 
b) w przypadku wybrania specjalności filologia czeska wymagana będzie znajomość języka 
czeskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co 
weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: czeski 
modernizm, czeski postmodernizm, kultura popularna Czech, historia Czech XX-XXI wieku; 
c) w przypadku wybrania specjalności filologia rosyjska (z możliwą opcją kształcenia: 
kształcenie modułowe – przygotowanie do zawodu nauczyciela wariant I) wymagana będzie 
znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące 
zagadnienia: historia literatury rosyjskiej, współczesna literatura rosyjska, historia Rosji, 
kultura popularna Rosji (kinematografia, muzyka, sztuka); 
d) w przypadku wybrania specjalności ukrainistyka (z możliwą opcją kształcenia: kształcenie 
modułowe – przygotowanie do zawodu nauczyciela wariant I i II)  wymagana będzie 
znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca 
następujące zagadnienia: ukraiński modernizm, ukraiński postmodernizm, kultura 
popularna Ukrainy,  historia Ukrainy XX-XXI wieku; 
e) w przypadku wybrania specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim wymagana 
będzie znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego) oraz języka angielskiego na poziomie B2 (wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, 
obejmująca następujące zagadnienia: modernizm (Ukraina i wybrane kraje anglosaskie), 
postmodernizm (Ukraina i wybrane kraje anglosaskie), kultura popularna anglojęzycznego 
obszaru językowego, historia Ukrainy XX wieku.”; 

2) uchyla się zasady rekrutacji na następujące kierunki studiów: 

a) filologia chorwacka z językiem serbskim, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: 
stacjonarna; 

b) filologia czeska, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), 
profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarna; 

c) filologia rosyjska, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), 
profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarna; 
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d) filologia ukraińska, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), 
profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarna. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 55/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 

2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

 
Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. R. Olkiewicz 


