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UCHWAŁA Nr 9/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 stycznia 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 chemia na zasady w brzmieniu: 

 
„Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków: 
chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, 
farmacja, ochrona środowiska. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu według oceny 
na dyplomie ukończenia studiów.”, 

 
b) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w języku 

angielskim (2-letnie magisterskie) na kierunku chemia na zasady w brzmieniu:  
 

„Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków: 
chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, 
farmacja, biologia z chemią, ochrona środowiska. Przyjęcie nastąpi na podstawie 
rankingu według oceny na dyplomie ukończenia studiów.”, 

 
c) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (1,5-roczne 

magisterskie) na kierunku chemia na zasady w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia 
siedmiosemestralnych studiów inżynierskich następujących kierunków: chemia, 
technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, technologia 
żywności i żywienia człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ochrona środowiska. 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów.”, 

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

magisterskie) na kierunku filologia, specjalność: filologia francuska na zasady  
w brzmieniu: 

 
„O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w 
zakresie filologii francuskiej. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen 
(zgodnych ze skalą ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim) ze studiów. Lista 
rankingowa zostanie sporządzona według uzyskanego wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego (W) obliczanego zgodnie ze wzorem: 
I. W = 0,5 A + 0,5 B – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kończących się 
egzaminem dyplomowym, gdzie: 
A – średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu 
całego okresu studiów, 
B – ocena z egzaminu dyplomowego; 
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II. W = 0,5 A + 0,25 (B+C) – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kończących 
się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym, gdzie: 
A – średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu 
całego okresu studiów, 
B – ocena z egzaminu dyplomowego, 
C – ocena pracy dyplomowej. 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) będzie podawany do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Kandydaci zobowiązani są złożyć zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich 
ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, wydane przez 
uczelnię, w której ukończyli studia, jak również zaświadczenie o ocenach z egzaminu 
dyplomowego oraz pracy dyplomowej, jeżeli studia się nią kończyły. Kandydaci będą 
przyjmowani według listy rankingowej w ramach określonych limitów.  
O ile przewidziany limit nie zostanie w powyższy sposób wypełniony, w dalszej 
kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunku filologia. O miejscu na liście 
rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. Od kandydatów 
nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii francuskiej wymagana 
będzie znajomość języka francuskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji językowych 
dopuszczający do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające DALF C1 
zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia 
do testu kompetencji językowych.”, 
 

e) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska na zasady  
w brzmieniu: 

 
„Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii hiszpańskiej. O miejscu na liście 
rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. O ile przewidziany limit nie 
zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunku 
filologia. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. 
Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii 
hiszpańskiej wymagana będzie znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2 (wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test 
kompetencji językowych dopuszczający do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
Osoby posiadające Diploma de Español Lengua Extranjera, Nivel Intermedio (DELE 
Intermedio, dawniej DELE Básico) lub Diploma de Español Lengua Extranjera, Nivel 
Superior zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności 
przystąpienia do testu kompetencji językowych.”; 

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

drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku chemia na zasady w brzmieniu: 
 

„Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków: chemia, 
technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, farmacja, 
ochrona środowiska. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu według oceny na dyplomie 
ukończenia studiów.”. 

 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


