
 

UCHWAŁA Nr 52/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/2010  

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2010 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  

w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 

 

 

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 39/2010 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji 

na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 w poniższym 

zakresie: 

 

1/ dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku europeistyka 

prowadzone w języku angielskim (EU Regional Policy) w brzmieniu: 

 

„Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego 

kierunku studiów. 

Kandydaci na studia powinni legitymować się dyplomem studiów licencjackich lub magisterskich 

dowolnego kierunku studiów oraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na 

poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (akceptowane są 

również certyfikaty będące odpowiednikiem poziomu B2). 

Kandydaci zdają pisemny test kompetencyjny w języku angielskim, obejmujący podstawy wiedzy 

na temat Unii Europejskiej.”; 

 

2/ dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku politologia 

prowadzone w języku angielskim (Central and East European Studies) w brzmieniu: 

 

„Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego 

kierunku studiów. 

Kandydaci na studia powinni legitymować się dyplomem studiów licencjackich lub magisterskich 

dowolnego kierunku studiów oraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na 

poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (akceptowane są 

również certyfikaty będące odpowiednikiem poziomu B2).  



 - 2 -  

Kandydaci zdają test kompetencyjny w języku angielskim, obejmujący wiedzę na temat 

funkcjonowania współczesnej demokracji. Test będzie przygotowany w oparciu o zagadnienia 

zaprezentowane na stronie internetowej Instytutu Politologii.”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


