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UCHWAŁA Nr 16/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 40/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2012 r. 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w załączniku nr 1: 

a) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku europeistyka na zasady w brzmieniu: 

 
„Kandydaci przyjmowani są w oparciu o miejsce na liście rankingowej. O miejscu na 
liście rankingowej decyduje średnia z:  

1) oceny na dyplomie ukończenia studiów licencjackich w zakresie europeistyki lub 
politologii lub dyplomie licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, 
ekonomicznych, prawnych lub nauk o bezpieczeństwie, 

2) średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich, jednolitych magisterskich, 
drugiego stopnia. Średnia powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.  

W przypadku takiej samej średniej z wartości określonych w pkt. 1 i 2 pierwszeństwo na 
liście mają kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie na kierunku 
europeistyka. W przypadku takiej samej średniej z wartości określonej w pkt.1 i 2 
wśród kandydatów, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie na kierunku 
innym niż europeistyka decyduje średnia ocen z ww. studiów.”;  

 
b) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 

magisterskie) na kierunku stosunki międzynarodowe na zasady w brzmieniu:  
 

„Kandydaci przyjmowani są w oparciu o miejsce na liście rankingowej. O miejscu na 
liście rankingowej decyduje średnia z dwóch wartości:  

1) oceny na dyplomie licencjackim w zakresie stosunków międzynarodowych lub 
dyplomie licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, 
ekonomicznych, prawnych lub nauk o bezpieczeństwie,  

2) średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub  magisterskich. Średnia 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez 
uczelnię macierzystą.  

W przypadku takiej samej średniej ocen, decyduje wyższa średnia ocen ze studiów 
licencjackich lub magisterskich.”; 

 
2) w załączniku nr 2 zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia 

pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku filologia specjalność: filologia 
germańska na zasady w brzmieniu: 
 
„NOWA MATURA i STARA MATURA 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”; 
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3) w załączniku nr 3 zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia 
drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku filologia specjalność: filologia 
angielska na zasady w brzmieniu: 
 
„Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej 
oraz absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych legitymujący się dyplomem 
licencjata w zakresie filologii angielskiej, a także absolwenci innego dowolnego kierunku 
studiów legitymujący się dyplomem studiów wyższych, o ile znają język angielski na 
poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co jest 
poświadczone stosownym certyfikatem. Kandydaci nie posiadający stosownego certyfikatu 
językowego przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia znajomości 
języka angielskiego na wymaganym poziomie.”. 

 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


