
 

UCHWAŁA Nr 67/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 

rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013 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 

 

 

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 określa zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 

rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013 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 poniższym brzmieniu: 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 
 

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomości podstaw wiedzy o mediach oraz Polsce i świecie 

współczesnym. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 0 do 5 punktów. Za wynik 

pozytywny uznaje się minimum 3 punktów. 

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. 

Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje 

się minimum 3 punktów. 

Studia II stopnia (stacjonarne) w języku angielskim – o przyjęcie na studia II stopnia 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), 
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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). 

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. 

 

Kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomości podstaw wiedzy o książce, bibliotekach  

i informacji naukowej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny 

uznaje się uzyskanie min. 3 punktów. 

 

Kierunek: filologia polska 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomości podstaw wiedzy o kulturze i literaturze polskiej.  

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie 

min. 3 punktów. Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne legitymujący się 

dyplomem ukończenia studiów filologii polskiej I stopnia uzyskanym za granicą przyjmowani będą 

według zasad obowiązujących obywateli polskich. 

 

Kierunek: filologia specjalność filologia klasyczna 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze 

antycznej. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 0 do 5 punktów. Za wynik 

pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

Kierunek: filologia specjalność filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze 

antycznej. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 0 do 5 punktów. Za wynik 

pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze 

antycznej oraz języków antycznych i śródziemnomorskich. Rozmowa kwalifikacyjna jest 

punktowana w skali od 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum  

3 punktów. 
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Kierunek: filologia specjalność filologia indyjska 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca zainteresowania kandydata i jego 

kompetencje w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy  

o kulturze i literaturze Indii. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 0 do 5 punktów. 

Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

 

Kierunek: filologia specjalność filologia angielska  

Studia I stopnia (stacjonarne) - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat 

zainteresowań filologicznych. Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych oraz 

językowych kandydata (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego 

określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa 

kwalifikacyjna określana w skali od 0 do 100 punktów, a jej wynik mnożony przez 2,3. O przyjęciu 

na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Na 

studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ramach ustalonego limitu 

miejsc. Informacje dotyczące studiów na filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim można 

znaleźć na stronie www.ifa.uni.wroc.pl. 

Studia II stopnia (stacjonarne) -  do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem 

licencjata w zakresie nauk humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci przedstawiają list 

referencyjny wystawiony przez wykładowcę ukończonej przez nich uczelni oraz przystępują do 

rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie 

języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom 

C2). Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji kandydata w zakresie 

dziedziny wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w 

skali 2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia decyduje lista 

rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które 

uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu. Informacje dotyczące studiów filologii 

angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim można znaleźć na stronie www.ifa.uni.wroc.pl. 

Studia I stopnia (niestacjonarne) - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat 

zainteresowań filologicznych. Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych oraz 

językowych kandydata (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego 

określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa 

kwalifikacyjna określana w skali od 0 do 100 punktów, a jej wynik mnożony przez 2,3. O przyjęciu 

na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Na 

studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ramach ustalonego limitu 

miejsc. Informacje dotyczące studiów na filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim można 

znaleźć na stronie www.ifa.uni.wroc.pl.   

Uwaga: Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są kandydaci legitymujący się dyplomem 

Certificate of Advanced English (CAE) lub Certificate od Proficiency i English (CPE) będących 

odpowiednikami poziomu biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określonymi w 

Europejskim Systemie Opisu kształcenia Językowego jako poziomy odpowiednio C1 i C2. 

Kandydatom z dyplomami CEA lub CPE przyznaje się maksymalną ilość punktów możliwych do 

uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Studia II stopnia (niestacjonarne) -  do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się 

dyplomem licencjata w zakresie nauk humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci 

przedstawiają list referencyjny wystawiony przez wykładowcę ukończonej przez nich uczelni oraz 

przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości 
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językowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia 

Językowego jako poziom C2). Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji 

kandydata w zakresie dziedziny wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa 

kwalifikacyjna oceniana w skali 2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na 

studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte 

zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu. Informacje dotyczące 

studiów filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim można znaleźć na stronie 

www.ifa.uni.wroc.pl.  

 

Kierunek: filologia specjalność filologia germańska  

Studia I i II stopnia (stacjonarne) - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata 

w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. niemieckiego. Wymagana 

jest też znajomość zagadnień gramatycznych obu języków oraz literatury i kultury polskiej  

i niemieckiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie min. 3 punktów. 

Studia I stopnia (niestacjonarne zaoczne) - rozmowa kwalifikacyjna polegająca na sprawdzeniu 

kompetencji kandydata w zakresie posługiwania się językiem niemieckim. Wymagana jest 

znajomość zagadnień gramatycznych oraz podstaw literatury i kultury niemieckiej. Rozmowa 

punktowana w skali od 1 do 6 lub od 2 do 5 w zależności od skali ocen na świadectwie dojrzałości. 

Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum oceny dopuszczającej dla skali 

ocen 1-6 lub oceny dostatecznej dla skali 2-5. Oceny uzyskane z rozmowy kwalifikacyjnej będą 

przeliczane w następujący sposób: 

Skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

200 pkt 160 pkt 120 pkt 80 pkt 40 pkt 

 
Skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 

200 pkt 120 pkt 80 pkt  

 

Studia II stopnia (niestacjonarne wieczorowe) - rozmowa kwalifikacyjna polegająca na sprawdzeniu 

kompetencji kandydata w zakresie filologii germańskiej. Rozmowa punktowana w skali od 2 do 5. 

Za pozytywny przebieg rozmowy i przyjęcie na studia uznaje się uzyskanie minimum oceny 

dostatecznej dla skali 2-5. 

 

Kierunek: filologia specjalność filologia niderlandzka  

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości następujących języków: języka 

niderlandzkiego, języka angielskiego, języka niemieckiego. Rozmowa kwalifikacyjna jest 

punktowana w skali od 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum  

3 punktów. 

Studia II stopnia - rekrutacja według zasad obowiązujących kandydatów legitymujących się 

dyplomami uzyskanymi w Polsce. 

 

 

 



 - 5 -  

Kierunek: filologia specjalność filologia francuska 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. francuskiego. Rozmowa 

kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie min.  

3 punktów. 

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 j. 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. 

 

Kierunek: filologia specjalność filologia hiszpańska 

Studia I stopnia -  rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim, znajomość języka hiszpańskiego, ogólną wiedzę humanistyczną 

oraz predyspozycje do studiowania na kierunku filologicznym. Maksymalna ilość punktów 

możliwych do uzyskania w trakcie tej rozmowy (przydzielanych za jej poszczególne elementy) 

wynosi 200, co pozwala na umieszczenie danej osoby na liście rankingowej wspólnej dla wszystkich 

kandydatów. 

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 j. polskiego oraz merytoryczne kompetencje w zakresie filologii hiszpańskiej. Rozmowa 

kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie min.  

3 punktów. 

 

Kierunek: filologia specjalność filologia rosyjska 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. obcego nowożytnego (do wyboru: 

angielski, niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 

pozytywny uznaje się uzyskanie min. 3 punktów. 

 

Kierunek: filologia specjalność filologia czeska 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. obcego nowożytnego (do wyboru: 

angielski, niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 

pozytywny uznaje się uzyskanie min. 3 punktów. 

 

Kierunek: filologia specjalność filologia serbska i chorwacka 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. obcego nowożytnego (do wyboru: 

angielski, niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 

pozytywny uznaje się uzyskanie min. 3 punktów. 
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Kierunek: filologia specjalność filologia ukraińska 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości j. obcego nowożytnego (do wyboru: 

angielski, niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik 

pozytywny uznaje się uzyskanie min. 3 punktów. 

 

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH 
 

Kierunek: archeologia 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania 

na w/w kierunku oraz umiejętność posługiwania się językiem polskim (w przypadku 

obcokrajowców). Rozmowa ocenia w skali 1-5; do zaliczenia konieczne jest uzyskanie min.  

2 punktów. 

Studia II stopnia - od kandydatów wymagane jest posiadanie dyplomu licencjackiego  z archeologii. 

Ponadto kandydaci przechodzą rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzającą predyspozycje kandydatów 

do studiowania na w/w kierunku oraz umiejętność posługiwania się językiem polskim (w przypadku 

obcokrajowców). Rozmowa oceniana w skali 1-5; do zaliczenia konieczne jest uzyskanie min.  

2 punktów. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą 

absolwenci studiów licencjackich/magisterskich następujących kierunków studiów: etnologia, 

historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, prawo, biologia, geografia, geologia, politologia 

 

Kierunek: pedagogika specjalność kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania 

na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w 

literaturze, czasopismach branżowych, itp.) oraz sprawdzian praktyczny z zakresu: 

- poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod 

względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando), 

- predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, 

intonacji, wysokości dźwięku, melodii), 

- predyspozycji plastycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie 

percepcji barw i kształtów oraz wzajemnej ich zależności). 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5; każdy element sprawdzianu praktycznego 

będzie oceniany w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się 

uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy 

kwalifikacyjnej potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. 

Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową, sporządzoną na podstawie sumy punktów 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 

Kierunek: etnologia 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania 

na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w 

literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia 

potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg 

uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 
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którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 

kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, 

orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do 

zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg 

uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 

którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 

kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. Kandydat 

przedstawić musi dyplom licencjata dowolnego kierunku studiów. 

 

Kierunek: historia, kulturoznawstwo, pedagogika 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania 

na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w 

literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia 

potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg 

uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 

którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 

kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, 

orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do 

zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg 

uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 

którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 

kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów.  

Poza równoważnym świadectwem kandydat przedstawi również równoważny dyplom licencjata 

wymagany na poszczególne kierunki: 

- Pedagogika - dyplom licencjata studiów pedagogicznych lub nauczycielskich, 

- Kulturoznawstwo - dyplom licencjata każdego kierunku, 

- Historia - dyplom licencjata danego kierunku. 

 

Kierunek: historia sztuki 

Studia I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania 

historii sztuki (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w 

tym sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. do zaliczenia potrzebne jest 

uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w 

ustalonym limicie przyjęć.  

Studia II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania historii sztuki (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej  

i nowszej, w tym sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. do zaliczenia potrzebne 

jest uzyskanie min, 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych 

punktów w ustalonym limicie przyjęć. Konieczne jest przedstawienie dyplomu licencjackiego lub 

magisterskiego dowolnego kierunku humanistycznego. 
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Kierunek: muzykologia 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania 

na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w 

literaturze, czasopismach branżowych, ocena praktycznych umiejętności muzycznych - przy 

fortepianie). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym 

limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzą członkowie 

komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku, zostanie wyznaczony po 

złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, 

orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do 

zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg 

uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 

którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 

kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów.  

Poza równoważnym świadectwem kandydat przedstawi również równoważny dyplom co najmniej 

licencjacki w zakresie muzykologii, teorii muzyki lub edukacji artystycznej w zakresie sztuki 

muzycznej. 

 

Kierunek: psychologia 

Studia jednolite magisterskie - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów 

do studiowania na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, 

orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do 

zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg 

uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej, 

którą przeprowadzą członkowie komisji spośród wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego 

kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w kandydatów. 

 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 
 

Kierunek: prawo 

Studia jednolite magisterskie - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca problematykę ustroju  

i najnowszą historię Polski (od 1945 r.). Literatura: K.A. Wojtaszczyk (red.) Wiedza  

o społeczeństwie, podręcznik – kształcenie w zakresie podstawowym, wyd. Szkolne i Pedagogiczne 

po 2004 r. (łącznie z konstytucją RP z 2.04.1997 r.). Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.  

 

Kierunek: administracja 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca problematykę ustroju i najnowszą historię 

Polski (od 1945 r.). Literatura: K.A. Wojtaszczyk (red.) Wiedza o społeczeństwie, podręcznik  

– kształcenie w zakresie podstawowym, wyd. Szkolne i Pedagogiczne po 2004 r. (łącznie z 

konstytucją RP z 2.04.1997 r.). Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.  

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości polskiego prawa konstytucyjnego  

i administracyjnego. Literatura: Konstytucja RP z dnia 02.04.1997 r., J. Boć, Prawo 

administracyjne, wyd. Kolonia Limited 2010 r. Rozmowa oceniana w skali 0-100 pkt.  
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Studia II stopnia w języku angielskim, specjalność: Administration In International Organizations – 

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 w 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 pozytywnego 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.  

 

Kierunek: ekonomia  

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca problematykę przekształceń w gospodarce 

polskiej i UE od 1992 r. w oparciu o literaturę - Bolesław Winiarski „Polityka gospodarcza” 

Warszawa 2008. Rozmowa oceniana w skali 0-100 pkt. 

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca problematykę przekształceń w gospodarce 

polskiej oraz gospodarce światowej na przełomie XX/XXI wieku, w oparciu o literaturę - Bolesław 

Winiarski „Polityka gospodarcza” Warszawa 2008. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.  

 

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII 
 

Kierunek: fizyka 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu fizyki  

i matematyki. Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

3 punktów.  

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki i matematyki na poziomie 

określonym w standardach licencjackich studiów I stopnia fizyki. 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.  

O przyjęcie na specjalność fizyka teoretyczna ubiegać się mogą kandydaci posiadający certyfikat 

znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Większość zajęć prowadzona jest w 

języku angielskim. 

 

Kierunek: fizyka techniczna 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu fizyki  

i matematyki. Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

3 punktów.  

Studia II stopnia -  rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki i matematyki na poziomie 

określonym w standardach studiów I stopnia fizyki technicznej. Obowiązujące zakresy wiedzy, 
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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. 

 

Kierunek: astronomia 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu fizyki  

i matematyki. Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min.  

3 punktów.  

Studia II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki, matematyki i astronomii 

na poziomie określonym w standardach licencjackich studiów astronomii. Obowiązujące zakresy 

wiedzy, właściwe dla wybranych specjalności, są udostępniane w Dziekanacie i na stronach 

internetowych Wydziału. Rozmowa oceniana jest w sakli 0-10. Do zaliczenia potrzebne jest 

uzyskanie min. 6 punktów. 

 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH 
 

Kierunek: biologia 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania na poszczególnych kierunkach (odpowiednio: zainteresowania związane z daną 

dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych itp.). Rozmowa oceniana w skali od  

1 do 5. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. 

 

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Kierunek: ochrona środowiska 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania na poszczególnych kierunkach (odpowiednio: zainteresowania związane z daną 

dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych itp.). Rozmowa oceniana w skali od  

1 do 5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
 

Kierunek: dyplomacja europejska 

Studia I stopnia (stacjonarne) - kandydaci zdają test pisemny, którego treść w około 70% 

obejmuje materiał historii Polski i historii powszechnej od XVIII wieku, a w około 30% geografię 

polityczną i gospodarczą. W  postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, 

którzy uzyskają co najmniej ocenę dostateczną z testu (w skali ocen 2-5). Wysokość oceny 

kwalifikującej na studia jest ustalona co roku w zależności od poziomu wiedzy kandydatów, 

zaprezentowanego na egzaminie i wyznaczonego na I rok studiów limitu miejsc. Jeżeli wielu 

kandydatów uzyska tę samą średnią, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie 

limitu miejsc na dany rok, to o kolejności przyjęć decydują dodatkowe kryteria:  

1) wyższa nota punktowa z testu oraz  

2) wyższa średnia ocen na świadectwie maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie. 
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Studia I stopnia (niestacjonarne) 

ETAP I. Ocena maturalna może być wyrażona w punktach lub w ocenach. W sytuacji gdy na 

świadectwie maturalnym są umieszczone oceny, przelicza się je na punkty. 

 
Przedmioty zdawane na maturze 

Skala ocen 1-6 Skala ocen 1-5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne 

2,0 20-39   

3,0 40-56 3,0 50-69 

4,0 60-79 4,0 70-99 

5,0 80-99 5,0 100 

6,0 100   

 
W sytuacji, gdy wynik jest wyrażony punktami, ustala się ich wartość w stosunku do maksymalnej 

wartości, jaką można uzyskać na maturze. 

Przykład: 

Maturzysta uzyskał 17 punktów na maksymalnie 25 

25 punktów – 100% 

17 punktów – X 

Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 

ETAP II. W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć, znajdzie się 

więcej osób z tą samą punktacją, pierwszeństwo będą miały osoby, które zdobyły więcej punktów 

egzaminacyjnych z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. 

ETAP III. Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etap I i II. 

Studia II stopnia (stacjonarne) - podstawą przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna 

składająca się z omówienia 2 spośród 30 zaproponowanych zagadnień. Pierwsze zagadnienie 

kandydat przygotowuje samodzielnie przed rozmowa kwalifikacyjna. Drugie losuje w trakcie 

rozmowy. W przypadku wylosowania zagadnienia, które kandydat przygotował samodzielnie 

dokonuje on ponownego losowania. O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa otworzona na 

podstawie ilości zdobytych punktów.  

Skala przyznawanych punktów: od 0 do 10 za każde z 2 pytań. 

Łącznie do zdobycia od 0 do 20 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest 

uzyskanie minimum 11 punktów. 

Lista zagadnień obejmujących materiał do rozmowy wstępnej oraz przykładowa literatura dostępna 

na stronach internetowych: www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl, www.dyplomacja.wns.uni.wroc.pl. 

Studia II stopnia (niestacjonarne) – o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów 

licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie 

złożonego kompletu dokumentów. 

 

Kierunek: europeistyka 

Studia I stopnia (stacjonarne) - kandydaci zdają test pisemny, którego treść w około 70% 

obejmuje materiał historii Polski i historii powszechnej od XVIII wieku, a w około 30% geografię 

polityczną i gospodarczą. W  postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, 

którzy uzyskają co najmniej ocenę dostateczną z testu (w skali ocen 2-5). Wysokość oceny 

kwalifikującej na studia jest ustalona co roku w zależności od poziomu wiedzy kandydatów, 

zaprezentowanego na egzaminie i wyznaczonego na I rok studiów limitu miejsc. Jeżeli wielu 
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kandydatów uzyska tę samą średnią, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie 

limitu miejsc na dany rok, to o kolejności przyjęć decydują dodatkowe kryteria:  

1) wyższa nota punktowa z testu oraz  

2) wyższa średnia ocen na świadectwie maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Studia II stopnia (stacjonarne) - o kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Listę rankingową 

tworzy się na podstawie wyników testu kompetencyjnego. Lista zagadnień obejmująca materiał 

testu kompetencyjnego jest zamieszczona na stronach internetowych Instytutu Politologii. 

Studia II stopnia (stacjonarne) w języku angielskim, specjalność: EU Regional Policy – pisemny 

test kompetencyjny w języku angielskim, obejmujący podstawy wiedzy na temat Unii Europejskiej. 

Studia I stopnia (niestacjonarne) 

ETAP I. Ocena maturalna może być wyrażona w punktach lub w ocenach. W sytuacji gdy na 

świadectwie maturalnym są umieszczone oceny, przelicza się je na punkty. 

 
Przedmioty zdawane na maturze 

Skala ocen 1-6 Skala ocen 1-5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punktu egzaminacyjne 

2,0 20-39   

3,0 40-56 3,0 50-69 

4,0 60-79 4,0 70-99 

5,0 80-99 5,0 100 

6,0 100   

 
W sytuacji, gdy wynik jest wyrażony punktami, ustala się ich wartość w stosunku do maksymalnej 

wartości, jaka można uzyskać na maturze. 

Przykład: 

Maturzysta uzyskał 17 punktów na maksymalnie 25 

25 punktów – 100% 

17 punktów – X 

Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 

ETAP II. W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć, znajdzie się 

więcej osób z tą samą punktacją, pierwszeństwo będą miały osoby, które zdobyły więcej punktów 

egzaminacyjnych z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. 

ETAP III. Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etap I i II. 

Studia II stopnia (niestacjonarne) - kandydat musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów 

I stopnia dowolnego kierunku kształcenia oraz złożyć deklarację o gotowości podjęcia takich 

studiów. 

 

Kierunek: filozofia 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych 

zainteresowaniach i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5. Wynik pozytywny 

wymaga otrzymania przynajmniej 3 punktów. 

Studia II stopnia - postępowanie kwalifikacyjne w postaci:  

1) oceny dotychczasowego toku i wyniku studiów w skali 2-5 (do zaliczenia niezbędne jest 

uzyskanie minimum 3 punktów) oraz  
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2) rozmowy kwalifikacyjnej mającej 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). 

 

Kierunek: politologia 

Studia I stopnia (stacjonarne) - kandydaci zdają ustne egzaminy wstępne z historii oraz wiedzy o 

społeczeństwie i współczesnych stosunkach międzynarodowych. Podczas egzaminu kandydaci 

losują dwa zestawy pytań. Każdy z nich zawiera dwa pytania. Zestaw pierwszy zawiera jedno 

pytanie z historii Polski i jedno z historii powszechnej (od XVIII w.) Zestaw drugi zawiera po 

jednym pytaniu z wiedzy o społeczeństwie oraz ze współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Lista pytań znajduje się na www.politologia.uni.wroc.pl. Nota końcowa egzaminu wstępnego jest 

średnią ocen uzyskanych z historii oraz z egzaminu w wiedzy o społeczeństwie. W postępowaniu 

kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, którzy uzyskają co najmniej ocenę 

dostateczną z każdego egzaminu (w skali ocen 2-5). Jeżeli wielu kandydatów uzyska tę samą 

średnią, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o 

kolejności przyjęć decydują dodatkowe kryteria:  

1) wyższa ocena z egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na egzaminie wstępnym oraz  

2) wyższa średnia ocen na świadectwie maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Studia II stopnia (stacjonarne) - o kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Lista rankingowa 

tworzy się na podstawie wyników testu kompetencyjnego. Lista zagadnień obejmująca materiał 

testu kompetencyjnego zamieszczona jest na stronie internetowej Instytutu Politologii. 

Studia II stopnia (stacjonarne) w języku angielskim, specjalność: Central and East European 

Studies - 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.   

Studia I stopnia (niestacjonarne) 

ETAP I. Ocena maturalna może być wyrażona w punktach lub w ocenach. W sytuacji gdy na 

świadectwie maturalnym są umieszczone oceny, przelicza się je na punkty. 

 
Przedmioty zdawane na maturze 

Skala ocen 1-6 Skala ocen 1-5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne 

2,0 20-39   

3,0 40-56 3,0 50-69 

4,0 60-79 4,0 70-99 

5,0 80-99 5,0 100 

6,0 100   

 
W sytuacji, gdy wynik jest wyrażony punktami, ustala się ich wartość w stosunku do maksymalnej 

wartości, jaka można uzyskać na maturze. 

Przykład: 

Maturzysta uzyskał 17 punktów na maksymalnie 25 

25 punktów – 100% 

17 punktów – X 

Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
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ETAP II. W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć, znajdzie się 

więcej osób z tą samą punktacją, pierwszeństwo będą miały osoby, które zdobyły więcej punktów 

egzaminacyjnych z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. 

ETAP III. Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etap I i II. 

Studia II stopnia (niestacjonarne) - kandydat musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów 

I stopnia dowolnego kierunku kształcenia oraz złożyć deklarację o gotowości podjęcia takich 

studiów. 

 

Kierunek: socjologia 

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata do studiowania na 

kierunku socjologia. Maksymalna liczba punktów uzyskanych na rozmowie kwalifikacyjnej jest 

równa maksymalnej sumie punktów uzyskanej na maturze zdawanej w Polsce. Kandydat będzie 

klasyfikowany w rankingu na podstawie uzyskanej ilości punktów na rozmowie kwalifikacyjnej 

razem z innymi kandydatami przyjmowanymi na podstawie świadectwa dojrzałości uzyskanego w 

Polsce. 

Studia II stopnia - do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii lub innych niż 

socjologia nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych. Podstawą przyjęcia jest 

rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca: 

1. Umiejętność konceptualizacji problematyki badawczej i argumentowania przyjmowanych tez (na 

podstawie przedstawionej do rozmowy pracy licencjackiej) – 20 pkt. 

2. Poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski i świata (na podstawie 

literatury, publicystyki, prasy i innych środków masowego przekazu) – 20 pkt. 

3. Predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa, między innymi w zakresie umiejętności 

dostrzegania i formułowania problemów socjologicznych (na podstawie fragmentów książek i 

artykułów z dziedziny badań i teorii socjologicznych) – 20 pkt. 

Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają 

największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Kierunek: stosunki międzynarodowe 

Studia I stopnia (stacjonarne) - warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia 

licencjackie jest przystąpienie do egzaminu ustnego. Kandydat musi legitymować się świadectwem 

maturalnym/świadectwem dojrzałości. 

Wstępny egzamin ustny odbywa się przed komisją rekrutacyjną właściwa dla danego kierunku 

studiów. W toku egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w oparciu o listę zagadnień 

egzaminacyjnych uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Liczba zagadnień 

egzaminacyjnych wynosi 30. Odpowiedź na każde z pytań punktowana jest w skali: 0-10 punktów. 

Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. 

Punkty uzyskane z odpowiedzi na każde pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania 

przez komisję rekrutacyjną listy rankingowej. 

Przyjęcie następuje w ramach ustalonego limitu miejsc. 

Zagadnienia egzaminacyjne: 

1. Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej – przyczyny i skutki. 

2. Pojęcie czwartej władzy oraz znaczenie opinii publicznej we współczesnych demokracjach. 

3. Różne oblicza współczesnego fundamentalizmu. 

4. Kościół Katolicki a ekumenizm. 
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5. Globalizacja - główne cechy, konsekwencje dla współczesnych państw, wyzwania i 

zagrożenia wynikające z globalizacji dla państw i narodów. 

6. Istota kultury masowej oraz kultury popularnej. 

7. Partie polityczne i ich rola w państwach demokratycznych. 

8. Populizm we współczesnej Europie. 

9. Główne cechy porządku Jałtańskiego. 

10. Postanie i rozwój „Solidarności”. 

11. Współczesny terroryzm. 

12. Koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona. 

13. Równouprawnienie kobiet w Polsce. 

14. Demokracja sondażowa we współczesnym świecie. 

15. Istota i formy państwa totalitarnego. 

16. Koncepcja jednostki, społeczeństwa i państwa w myśli chrześcijańsko-demokratycznej. 

17. Gospodarka rynkowa i jej cechy. 

18. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej. 

19. Kontynentalna myśl socjaldemokratyczna. 

20. Zasada trójpodziału władzy. 

21. Stosunki Polski z NATO. 

22. Zjednoczenie Niemiec w XX wieku – przebieg procesu oraz konsekwencje wewnętrzne i 

międzynarodowe. 

23. Polityka zagraniczna II RP. 

24. Problemy Polaków zamieszkujących kraje byłego Związku Radzieckiego. 

25. Powstanie ONZ – znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych. 

26. „Jesień Ludów” – odzyskanie suwerenności przez Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, 

Bułgarię. 

27. Kryzys kubański w 1962 roku – przyczyny, przebieg, skutki. 

28. Konflikt indochiński i jego znaczenie dla porządku międzynarodowego. 

29. Stosunki Polski z Republiką Federalną Niemiec w okresie zimnej wojny. 

30. Wprowadzenie „demokracji ludowej” w Polsce w latach 1945-1947. 

Studia I stopnia (niestacjonarne) - warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganego kompletu 

dokumentów. Kandydat musi legitymować się świadectwem maturalnym. 

Studia II stopnia (stacjonarne) - kandydat powinien spełniać  następujące warunki: 

1. posiadać dyplom licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplom licencjata 

/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i niepublicznych, 

2. zdać egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie jednego zagadnienia (do 

wyboru przez kandydata)w oparciu o listę 40 zagadnień z przedmiotów kierunkowych i 

podstawowych realizowanych na kierunku stosunki międzynarodowe na studiach I stopnia. 

Punktacja: za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać od 2 do 5 punktów. Rozmowę/ 

egzamin uważa się za zdany, gdy kandydat uzyska min. 3 punkty. Przyjęcie nastąpi w ramach 

ustalonego limitu.  

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych: 

1. System wiedeński w Europie – geneza, zasady, charakter. 

2. Zjednoczenie Niemiec w XX wieku- przyczyny, znaczenie dla układu sil w Europie. 

3. Zimna wojna – geneza, przebieg, przejawy. 

4. Radziecka strefa wpływów w Europie po 1945 roku. 
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5. Porównaj pozycję ustrojowo-polityczną i kompetencje prezydentów Stanów Zjednoczonych, 

Republiki Francuskiej i RFN. 

6. Podaj najważniejsze relacje polityczno-prawne zachodzące pomiędzy egzekutywą a 

legislatywą w systemach politycznych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, RFN, 

Szwajcarii. 

7. Geopolityka – jej podłoże, twórcy, kierunki. 

8. Ekopolityka globalna. 

9. Międzynarodowe systemy ochrony praw mniejszości narodowych. 

10.  Polityka narodowościowa II RP. 

11. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. 

12. Uczestnicy stosunków międzynarodowych, podmiotowość polityczno-międzynarodowa i 

prawno-międzynarodowa. Uczestnicy państwowi i pozapaństwowi. 

13.  Przejawy procesu globalizacji we współczesnym świecie. 

14. Światowy system bezpieczeństwa – modele, instytucjonalne rozwiązania. 

15. Podmiotowość prawno- międzynarodowa. 

16. Źródła prawa dyplomatycznego. 

17. Zagraniczna polityka ekonomiczna. 

18. Kurs walutowy i jego wpływy na bilans płatniczy. 

19. Środki masowego przekazu w międzynarodowych stosunkach kulturalnych. 

20. Zróżnicowanie kulturowe ludności świata a stosunki międzynarodowe. 

21. Cel klauzul usztywniających przy wyborze prawa. 

22. System źródeł prawa prywatnego międzynarodowego w prawie krajowym i 

międzynarodowym. 

23. Polska w organizacjach międzynarodowych. 

24. ONZ- rola w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. 

25.  Czym się różni wyjaśnienie w naukach społecznych od wyjaśnienia w naukach 

przyrodniczych? 

26.  Scharakteryzować badania nad stosunkami międzynarodowymi w okresie 

międzywojennym (tzw. ”legalizm”/”idealizm”) 

27.  Na czym polega międzynarodowy charakter Wspólnot Europejskich? 

28. Pozycja prawa wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich. 

29. Ochrona praw człowieka w systemie krajowym i międzynarodowym. 

30. Ewolucja koncepcji ochrony praw człowieka oraz rola praw człowieka we współczesnych 

stosunkach międzynarodowych. 

31. Rola handlu zagranicznego w gospodarce i korzyści z wymiany międzynarodowej. 

32. Sposoby płatności i finansowania handlu zagranicznego. 

33. Polityka Polski wobec państw WNP. 

34. Stosunki polsko-amerykańskie po 1989 r. 

35. Integracja gospodarcza. 

36. Unia walutowa. 

37. Prognozowanie a przewidywanie – podobieństwa i różnice na podstawie definicji tych pojęć. 

38. Typologia metod prognostycznych wg J. kukułki (aktywne, pasywne). 

39. Przyczyny tzw. eksplozji demograficznej oraz prognozy wzrostu liczby ludności w XXI 

wieku. 

40.  Czym różnią się wojny i konflikty zbrojne na przełomie XX/XXI wieku od klasycznych 

konfliktów zbrojnych? 



 - 17 -  

Studia II stopnia (niestacjonarne) - warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganego kompletu 

dokumentów. Kandydat winien posiadać dyplom licencjata w zakresie stosunków 

międzynarodowych lub dyplom licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, 

ekonomicznych i prawnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznych i 

niepublicznych. 

 

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe 

Studia I stopnia (stacjonarne) - warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia 

licencjackie jest przystąpienie do egzaminu ustnego. Kandydat musi legitymować się świadectwem 

maturalnym/świadectwem dojrzałości. 

Wstępny egzamin ustny odbywa się przed komisją rekrutacyjną właściwa dla danego kierunku 

studiów. W toku egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w oparciu o listę zagadnień 

egzaminacyjnych uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Liczba zagadnień 

egzaminacyjnych wynosi 30. Odpowiedź na każde z pytań punktowana jest w skali :0-10 punktów. 

Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. 

Punkty uzyskane z odpowiedzi na każde pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania 

przez komisję rekrutacyjną listy rankingowej. 

Przyjęcie następuje w ramach ustalonego limitu miejsc. 

Zagadnienia egzaminacyjne: 

1. Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej – przyczyny i skutki. 

2. Pojęcie czwartej władzy oraz znaczenie opinii publicznej we współczesnych demokracjach. 

3. Różne oblicza współczesnego fundamentalizmu. 

4. Kościół Katolicki a ekumenizm. 

5. Globalizacja - główne cechy, konsekwencje dla współczesnych państw, wyzwania i 

zagrożenia wynikające z globalizacji dla państw i narodów. 

6. Istota kultury masowej oraz kultury popularnej. 

7. Partie polityczne i ich rola w państwach demokratycznych. 

8. Populizm we współczesnej Europie. 

9. Główne cechy porządku Jałtańskiego. 

10. Postanie i rozwój „Solidarności”. 

11. Współczesny terroryzm. 

12. Koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona. 

13. Równouprawnienie kobiet w Polsce. 

14. Demokracja sondażowa we współczesnym świecie. 

15. Istota i formy państwa totalitarnego. 

16. Koncepcja jednostki, społeczeństwa i państwa w myśli chrześcijańsko-demokratycznej. 

17. Gospodarka rynkowa i jej cechy. 

18. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej. 

19. Kontynentalna myśl socjaldemokratyczna. 

20. Zasada trójpodziału władzy. 

21. Stosunki Polski z NATO. 

22. Zjednoczenie Niemiec w XX wieku – przebieg procesu oraz konsekwencje wewnętrzne i 

międzynarodowe. 

23. Polityka zagraniczna II RP. 

24. Problemy Polaków zamieszkujących kraje byłego Związku Radzieckiego. 

25. Powstanie ONZ – znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych. 
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26. „Jesień Ludów” – odzyskanie suwerenności przez Polskę, Czechosłowację, Węgry, 

Rumunię, Bułgarię. 

27. Kryzys kubański w 1962 roku – przyczyny, przebieg, skutki. 

28. Konflikt indochiński i jego znaczenie dla porządku międzynarodowego. 

29. Stosunki Polski z Republiką Federalną Niemiec w okresie zimnej wojny. 

30. Wprowadzenie „demokracji ludowej” w Polsce w latach 1945-1947. 

Studia I stopnia (niestacjonarne) - warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganego kompletu 

dokumentów. Kandydat musi legitymować się świadectwem maturalnym. 

 

WYDZIAŁ CHEMII 
 

Kierunek: chemia 

specjalność: wszystkie specjalności 

Studia I stopnia  

Limity przyjęć: podział proporcjonalny do liczby kandydatów z "nową", "starą" i „zagraniczną” 

maturą. Przyjęcia odbywają się na podstawie listy rankingowej wg średniej z wszystkich 

przedmiotów zdawanych na maturze. 

Zasady obliczania punktów. 

MATURA. Skala ocen 1-6 lub 2-5: 

a. skala ocen 1 – 6 b. skala ocen 2 – 5 

bardzo dobry  100 pkt 

dobry     80 pkt 

dostateczny    40 pkt 

dopuszczający    20 pkt 

bardzo dobry 100 pkt 

dobry    70 pkt 

dostateczny   40 pkt 

 
MATURA. Skala punktowa 

Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady: 

Punkty na maturze punkty przeliczone 

0 pkt     0 pkt 

maksymalna możliwa liczba punktów za 

przedmiot 

100 pkt 

 
Studia II stopnia  

Limity przyjęć: podział proporcjonalny do liczby kandydatów z "polski" i „z zagranicy”. Przyjęcia 

odbywa się na podstawie listy rankingowej wg końcowej oceny studiów I stopnia. 

Zasady obliczania punktów: 

Skala ocen 1-6 lub 2-5: 

a. skala ocen 1 – 6 b. skala ocen 2 – 5 

bardzo dobry  100 pkt 

dobry     80 pkt 

dostateczny    40 pkt 

dopuszczający    20 pkt 

bardzo dobry 100 pkt 

dobry    70 pkt 

dostateczny   40 pkt 
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Skala punktowa 

Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady: 

Punkty oceny końcowej punkty przeliczone 

0 pkt     0 pkt 

maksymalna możliwa liczba punktów przy 

ocenie końcowej studiów I stopnia 

100 pkt 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 
 

Kierunek: matematyka, informatyka 

Studia I stopnia - konkurs świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna (matematyka 

poziom szkoły średniej). 

Studia II stopnia - egzamin pisemny. 

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII 
 

Kierunek: biotechnologia 

Studia I stopnia - kandydaci będą kwalifikowani na studia na takich samych zasadach jak 

kandydaci ze „starą maturą”, to znaczy na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z 

przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej i chemii 

organicznej. Rozmowa punktowana jest w skali 0-50 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się 

uzyskanie minimum 20 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z 

zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału 

Biotechnologii: 

http://www.biotech.uni.wroc.pl/uploads/Polski/Rekrutacja/zagadnienia_do_rozmowy_kwalifikacyjnej.pdf.   

Studia II stopnia - warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:  

1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata (do rekrutacji 

nie mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem mgr. inż. biotechnologii lub mgr. 

biotechnologii), 

2. przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich : 

biotechnologii, biochemii, mikrobiologii, ochrony środowiska, chemii lub matematyki, fizyki i 

informatyki. Kandydaci składają kartę przebiegu studiów lub suplement. Kandydaci zobowiązani są 

wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie obowiązującym absolwentów studiów 

licencjackich Wydziału Biotechnologii (poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego). Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być dyplom potwierdzający 

zdanie egzaminu Cambridge First Certificate. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia 

wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej 

Wydziału Biotechnologii: 

http://www.biotech.uni.wroc.pl/uploads/Polski/Rekrutacja/zagadnienia_do_rozmowy_kwalifikacyjnej.pdf.  

Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 50 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane 

jest uzyskanie minimum 20 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 

uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. 
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WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 
 

Kierunek: geografia, geologia 

Studia I i II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 

studiowania na wybranym kierunku. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne 

jest uzyskanie min. 2 punktów. 

 

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE 
 

Etap I. Konkurs świadectw maturalnych (całość ocen) oraz rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 

predyspozycje kandydata do posługiwania się językiem polskim. Skala punktów 1-5, ocena 

pozytywna min. 3 punkty. 

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych. 

Rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów różnych dziedzin. Wyboru tematu rozmowy oraz 

źródeł i materiałów, w oparciu o które będzie ona prowadzona dokonuje kandydat. Rozmowa ma 

dać obraz pozaszkolnych nie objętych programem nauczania i nie sprawdzanych na egzaminie 

maturalnymi egzaminie dojrzałości) zainteresowań i wiedzy kandydata z zakresu: filozofii, 

socjologii, antropologii, psychologii, religioznawstwa, teatrologii, historii sztuki, mitologii, itp. 

Oceniane będą: zdolność do podjęcia polemiki, trafność doboru opracowań źródłowych, kreatywne 

podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualne kandydata. 

Rozmowa oceniana będzie w skali 0-50 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uważa się 

uzyskanie min. 30 punktów. Proponowany temat rozmowy kandydat zgłasza równocześnie z 

rejestracją elektroniczną w systemie IRK na adres poczty elektronicznej Sekretariatu MISH 

(sekretariat.mish@uni.wroc.pl). Do propozycji tematu rozmowy kandydat winien dołączyć 

informacje, z jakich pozycji bibliograficznych korzystał przygotowując się do rozmowy 

kwalifikacyjnej (minimum 2-3 opracowania, w tym jedno o charakterze popularno-naukowym). 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


