
 

UCHWAŁA Nr 44/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 89/2010  

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2010 r.  

w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w roku akademickim 2011/2012 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym  

poza granicami Polski 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

postanawia się co następuje: 

 
§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza zmiany do Uchwały Nr 89/2010 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na 

studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012 dla obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza 

granicami Polski w następującym zakresie: 

 

1/ zmienia się zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunku filologia specjalność filologia 

francuska, na Wydziale Filologicznym, na zasady w brzmieniu: 

 

„Studia II stopnia - do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem 

licencjackim w zakresie filologii francuskiej lub równoważnym. Z kandydatami zostanie 

przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca ich znajomość języka polskiego oraz 

merytoryczne kompetencje w zakresie filologii francuskiej. Rozmowa kwalifikacyjna 

punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie min. 3 punktów.”; 

 

2/ zmienia się zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunku filologia specjalność filologia 

hiszpańska, na Wydziale Filologicznym, na zasady w brzmieniu: 

 

„Studia II stopnia - O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony absolwentami studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia UWr w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci 

studiów pierwszego stopnia filologii hiszpańskiej innych uczelni. Z kandydatami legitymującymi 

się dyplomem zagranicznym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 

znajomość języka polskiego oraz merytoryczne kompetencje w zakresie filologii hiszpańskiej. 
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Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie min. 3 punktów.”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


