
 

 

 
 

UCHWAŁA NR 71/2023 

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 marca 2023 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w 

Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 

 

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 nr 2 do uchwały Nr 110/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwer-

sytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

 

1) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek prawo e-biznesu na poziomie studiów pierwszego 

stopnia w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: PRAWO E-BIZNESU 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: niestacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społe-

czeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne 

również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozy-

tywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.” 

 

2) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek etyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego 

stopnia w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: ETYKA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych zainteresowa-

niach i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5 punktów. Do pozytywnego 

zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie co najmniej 3 punktów. 

Kierunek studiów: ETYKA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: niestacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych zainteresowaniach 

i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5 punktów. Do pozytywnego za-

liczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie co najmniej 3 punktów. 

Kierunek studiów: ETYKA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych zainteresowaniach 

i planach edukacyjnych kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5. Do zaliczenia 

niezbędne jest uzyskanie minimum 3 punktów. 
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Kierunek studiów: ETYKA 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: niestacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych zainteresowaniach 

i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5. Do zaliczenia niezbędne jest 

uzyskanie minimum 3 punktów.” 

 

3) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek Culture, Thought and Humanity na poziomie stu-

diów pierwszego i drugiego stopnia w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: CULTURE, THOUGHT AND HUMANITY 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

a) posiadanie świadectwa studiów uprawniającego do podjęcia studiów; 

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego 

minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka 

angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

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 na co najmniej 

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 dy-

plomu uzyskanego za granicą). 

Kierunek studiów: CULTURE, THOUGHT AND HUMANITY 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów;  

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego 

minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka 

angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;  

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 na co najmniej 

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).” 

 

4) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek Astrophysics na poziomie studiów drugiego stopnia 

w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: ASTROPHYSICS 

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 
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Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii 

Od kandydata oczekuje się wiedzy i umiejętności z zakresu akademickiej matematyki i fizyki, 

wspartych elementarnymi kompetencjami z zakresu technologii informatycznych. Warun-

kiem przyjęcia na studia jest: 

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów. Na studia 

przyjmowani są kandydaci z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra, legitymujący się 

dyplomem ukończenia studiów z obszaru nauk ścisłych (science) lub inżynieryjnych (en-

gineering); 

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego mini-

mum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angiel-

skiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;  

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angiel-

skiego zwolnieni są kandydaci: 

− dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej 

lub na ukończonych studiach, co potwierdza transkrypt ocen lub dyplom studiów; 

− 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 ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.” 

 

5) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek Eastern European Jewish Studies na poziomie stu-

diów drugiego stopnia w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: EASTERN EUROPEAN JEWISH STUDIES 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (1,5-roczne magisterskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

Od kandydatów oczekuje się bardzo dobrej (w mowie i piśmie) znajomości języka angiel-

skiego oraz podstawowych, uzyskanych na poziomie studiów licencjackich kompetencji ba-

dawczych z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, a także podstawowej 

wiedzy z historii Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i historii Żydów. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów. O przyję-

cie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich 

lub magisterskich judaistyki, absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, 

a także absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych; 

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego mini-

mum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angiel-

skiego jest: 

− zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w ję-

zyku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uni-

wersytetu Wrocławskiego na poziomie B2, 

− zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Stu-

dium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Stu-

dium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

− certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5–6,5, BEC Vantage) lub inne równo-

ważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, które wymie-

nione są na stronie SPNJO: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lekto-

ratu/cert_zwaln_en.pdf; 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka an-

gielskiego zwolnieni są kandydaci: 

− dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole śred-

niej 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; 

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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c) Kandydaci spełniający powyższe warunki przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w ję-

zyku angielskim sprawdzającej podstawową wiedzę o kulturze i historii żydowskiej. Roz-

mowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0–5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje 

się uzyskanie minimum 3 punktów.” 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu UWr 

Rektor: prof. R. Olkiewicz 


