
 

UCHWAŁA Nr 53/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 maja 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), posiadaczy Karty Polaka lub prawa osiedlenia na terenie RP, legitymujących się 

świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski w następującym zakresie: 

 

1/ dodania zasad rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku dziennikarstwo  

i komunikacja społeczna prowadzone w języku angielskim w brzmieniu: 

 

„O przyjęcie na studia II stopnia w języku angielskim mogą ubiegać się absolwenci wszystkich 

kierunków (formuła otwarta). 

Złożenie (najpóźniej w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem) dokumentów dotyczących 

wykształcenia, zainteresowań i osiągnięć kandydata (portfolio): 

1. wymaganych zarządzeniem rektora, 

2. innych świadectw dotyczących wykształcenia (mogą być odpisy lub kserokopie  

– nieobligatoryjnie), 

3. Curriculum Vitae oraz innych informacji o aktywności i osiągnięciach zawodowych  

(ew. twórczych, artystycznych, społecznych). 

Egzamin pisemny w języku angielskim. Egzamin składać się będzie z dwóch części: 

1. wypowiedzi na jeden z trzech tematów dotyczących szeroko pojętego obszaru 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej (objętość: 300 słów), 

2. ukierunkowanej autoprezentacji kandydata (objętość: 200 słów). 
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Punktacja: 

Portfolio stanowi podstawę do oceny części B egzaminu pisemnego. Punktowany jest wyłącznie 

egzamin: część A – 0-60 pkt., część B – 0-40 pkt. 

Egzamin uznaje się za zdany pod warunkiem uzyskania łącznie, z dwóch części egzaminu, 

minimum 50 punktów. W ocenie uwzględniona zostanie zarówno merytoryczna zawartość 

wypowiedzi, jak i poziom sprawności komunikacyjnej kandydata w języku angielskim. 

Kandydaci, którzy zdali egzamin, przyjmowani będą na studia na podstawie rankingu wyników 

egzaminu w ramach limitu miejsc.”; 

 

2/ dodania zasad rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku 

administracja prowadzone w języku angielskim (specjalność: Administration In International 

Organizations) w brzmieniu: 

 

„Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z zakresu podstaw nauki administracji. Warunkiem 

dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest posiadanie przez kandydata dyplomu licencjata lub 

magistra dowolnego kierunku, ew. zaświadczenia o ukończeniu studiów licencjackich lub 

magisterskich (w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji). Rozmowa 

kwalifikacyjna w języku angielskim będzie poświęcona 2 spośród 30 zagadnień (lista zagadnień 

dostępna na www.aio.prawo.uni.wroc.pl). Zagadnienia losuje kandydat przed rozmową 

kwalifikacyjną. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu miejsc decyduje kolejność na liście 

rankingowej sporządzonej na podstawie liczby punktów zdobytych przez kandydatów w trakcie 

rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może zdobyć od 0 do 10 punktów za każde z 2 zagadnień  

i maksymalnie 20 punktów za 2 zagadnienia. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest minimum  

11 punktów. Kandydaci na studia powinni posiadać znajomość języka angielskiego co najmniej na 

poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, udokumentowaną 

certyfikatem językowym lub suplementem do dyplomu ukończenia studiów lub wpisem do indeksu 

zaliczenia egzaminu w okresie studiów.”; 

 

3/ dodania zasad rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku fizyka 

techniczna w brzmieniu: 

 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki i matematyki na poziomie określonym w 

standardach kształcenia studiów fizyki technicznej I stopnia. Obowiązujące zakresy wiedzy, 

właściwe dla wybranych specjalności, są udostępnione w Dziekanacie i na stronach internetowych 

Wydziału. Rozmowa oceniana jest w skali 0-10. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 6 

punktów.”;  

 

4/ dodania zasad rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku europeistyka 

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

 

„Pisemny test kompetencyjny w języku angielskim, obejmujący podstawy wiedzy na temat Unii 

Europejskiej.”; 

 

5/ dodania zasad rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku politologia prowadzone  

w języku angielskim (specjalność: Central and East European Studies) w brzmieniu: 
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„Test kompetencyjny w języku angielskim, obejmujący wiedzę na temat funkcjonowania 

współczesnej demokracji; zagadnienia testu na stronie: 

http://www.politologia.uni.wroc.pl/eng/index.php/prospective-students/postgraduate/masters-degree/in-

political-science.”; 

 

6/ zmiany w zasadach rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku 

biotechnologia w brzmieniu: 

 

„Kandydaci zobowiązani są wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie 

obowiązującym absolwentów studiów licencjackich Wydziału Biotechnologii (poziom B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).”; 

 

7/ zmiany w zasadach rekrutacji na Międzywydziałowe Indywidulane Studia Humanistyczne  

w brzmieniu: 

 

„Proponowany temat rozmowy zgłasza kandydat równocześnie z rejestracją internetową na stronie 

IRK na adres poczty elektronicznej sekretariat.mish@uni.wroc.pl.” 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


