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UCHWAŁA Nr 65/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 kwietnia 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 w zasadach rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku chemia nazwę specjalności informatyka chemiczna na nazwę: 
informatyka chemiczna i chemometria, 
 

b) określa się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) na kierunku filologia, specjalność: judaistyka w brzmieniu: 
 
„NOWA MATURA 

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 
maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. 

 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 
pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 

 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 
brany będzie wynik korzystniejszy. 

 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 
kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, 
otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania 
rekrutacyjnego.                                                                                                                 

 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język polski (pisemny) 0,5 1 

język angielski (pisemny) 0,2 0,4 

dowolny przedmiot (pisemny),  
inny niż wymienione w tabeli 

0,25 0,5 

 
STARA MATURA 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu 
zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 10 maja 2013 r. na stronie 
internetowej Wydziału.”, 
 

c) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) na kierunku filologia, specjalność: filologia ukraińska, w zakresie 
obejmującym kandydatów z „nową maturą”, na zasady w brzmieniu: 



2 
 

„NOWA MATURA 
 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 

maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. 
 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 

pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 
 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 

brany będzie wynik korzystniejszy. 
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.                          

 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język obcy nowożytny (pisemny)  0,5  1 

język polski lub język ukraiński (pisemny)   0,5  1 

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

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

 
„O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w 
zakresie filologii ukraińskiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim oraz 
absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków humanistycznych 
lub artystycznych.  
Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach 
ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci 
studiów licencjackich w zakresie ukraińskiej prowadzonych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu przyjęć będą przyjmowani 
absolwenci studiów licencjackich filologii ukraińskiej pochodzący z innych ośrodków 
akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków 
humanistycznych lub artystycznych.  
Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii 
ukraińskiej  wymagana będzie znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test 
kompetencji językowych.”, 

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

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

„O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w 
zakresie filologii czeskiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim oraz absolwenci 
studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków humanistycznych lub 
artystycznych.  
Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach 
ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci 
studiów licencjackich w zakresie filologii czeskiej prowadzonych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu przyjęć, będą przyjmowani 
absolwenci studiów licencjackich filologii czeskiej, pochodzący z innych ośrodków 
akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków 
humanistycznych lub artystycznych.  
Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii czeskiej 
wymagana będzie znajomość języka czeskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji 
językowych.”, 

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

magisterskie) na kierunku filologia, specjalność: filologia rosyjska na zasady w 
brzmieniu: 
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„O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w 
zakresie filologii rosyjskiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim oraz 
absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków humanistycznych 
lub artystycznych. 
Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach 
ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci 
studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej prowadzonych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu przyjęć będą przyjmowani 
absolwenci studiów licencjackich filologii rosyjskiej pochodzący z innych ośrodków 
akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków 
humanistycznych lub artystycznych.  
Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej 
wymagana będzie znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji 
językowych.”, 

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

magisterskie) na kierunku filologia, specjalność: filologia serbska i chorwacka na zasady 
w brzmieniu: 
 
„O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w 
zakresie filologii serbskiej/chorwackiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim 
oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków 
humanistycznych lub artystycznych. 
Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach 
ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci 
studiów licencjackich w zakresie filologii serbskiej i chorwackiej prowadzonych w 
Uniwersytecie Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu przyjęć będą 
przyjmowani absolwenci studiów licencjackich filologii serbskiej/chorwackiej pochodzący 
z innych ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub 
magisterskich innych kierunków humanistycznych lub artystycznych.  
Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii 
serbskiej/chorwackiej wymagana będzie znajomość serbskiego/chorwackiego na 
poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co 
weryfikować będzie test kompetencji językowych.”, 
 

h) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku filologia polska na zasady w brzmieniu: 
 
„Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej oraz 
następujących kierunków humanistycznych: bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa  
i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, historii sztuki, neofilologii. 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na 
dyplomie w ramach ustalonego limitu.”, 
 

i) uchyla się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku filozofia, specjalność: religioznawstwo, 
 

j) wykreśla się z zasad rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) na kierunku geografia słowa „specjalizacje nauczycielskie: geografia z 
biologią, geografia z historią” i zmienia się zasady rekrutacji, w zakresie obejmującym 
kandydatów z „nową maturą”, na zasady w brzmieniu: 
 
„NOWA MATURA 

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 
maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. 

 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 
pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 

 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 
brany będzie wynik korzystniejszy. 

 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 
kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, 
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otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania 
rekrutacyjnego.     

                                                                                                                                                    

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

geografia  0,5  1 

Przedmiot   
(jeden do wyboru) 

biologia, fizyka, chemia, 
historia, matematyka, 

wiedza o społeczeństwie 

 0,5  1 

Język obcy nowożytny 
(pisemny) 

dowolny  0,2  0,4 

 
k) określa się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 

magisterskie) na kierunku socjologia, specjalność: Intercultural Mediation w brzmieniu: 
 
„O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich (lub 
równoważnych) kierunków z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych, 
ekonomicznych. Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona 
zdanym testem językowym: IELTS (minimum wynik 6) lub TOEFL (minimum wynik 
550). Z obowiązku przedstawienia wyników testu językowego zwolnieni są kandydaci, 
dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub/i na 
studiach licencjackich lub jest językiem ojczystym.”, 
 

l) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) w ramach międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych 
na zasady w brzmieniu: 
 
„Jedyną drogą zakwalifikowania do uczestnictwa w Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiach Humanistycznych jest konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa 
kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych. 
Regulamin tych studiów nie przewiduje możliwości przeniesienia się z innych kierunków 
(również tych, które współtworzą MISH). Oznacza to, że wszyscy kandydaci do 
Kolegium MISH przystępują do postępowania kwalifikacyjnego. 
Postępowanie kwalifikacyjne: 
1) I etap: konkurs świadectw dojrzałości. 
NOWA MATURA 

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 
maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. 

 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 
pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 

 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 
brany będzie wynik korzystniejszy. 

 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. 
 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język polski (pisemny) 0,5 1 

Przedmiot (jeden, 
dwa lub trzy do 

wyboru)* 

historia, historia muzyki, 
historia sztuki, filozofia, 
wiedza o społeczeństwie, 
język łaciński i kultura 

antyczna* 

0 1 
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Język obcy 
nowożytny (pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 
* Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden spośród wymienionych przedmiotów na 
poziomie rozszerzonym: historia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, wiedza o 
społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna. Niewybranie żadnego z nich dyskwalifikuje 
kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu 
zostanie podany kandydatom do wiadomości na stronie internetowej MISH: 
www.mish.uni.wroc.pl.  
2) Do II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do studiów 
interdyscyplinarnych) dopuszczonych będzie łącznie 68 osób z najwyższą punktacją. 
II etap: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów 
interdyscyplinarnych. Rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów z 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 maturalnym i 
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 intelektualna kandydata. Temat 
rozmowy nie może być tożsamy z tzw. „prezentacją maturalną”. Rozmowa oceniana 
będzie w skali od 0-50 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uważa się uzyskanie 
minimum 30 punktów. Proponowany temat rozmowy kandydat zgłasza równocześnie z 
rejestracją internetową na stronie IRK, na adres poczty elektronicznej Sekretariatu 
MISH: sekretariat.mish@uni.wroc.pl. Do propozycji tematu rozmowy kandydat winien 
dołączyć informację, z jakich pozycji bibliograficznych korzystał przygotowując się do 
rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 2-3 opracowania, w tym jedno o charakterze 
popularno-naukowym).  
3) Na studia przyjęci będą kandydaci, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w II 
etapie postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonego limitu miejsc.”; 

 
2) w załączniku nr 2: 
 

a) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia  
(3-letnie licencjackie) na kierunku filologia, specjalność: filologia rosyjska na zasady w 
brzmieniu: 
 
„NOWA MATURA i STARA MATURA 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”, 

 
b) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  

(2-letnie magisterskie) na kierunku filologia, specjalność: filologia rosyjska na zasady w 
brzmieniu: 
 
„O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w 
zakresie filologii rosyjskiej na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz 
absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków humanistycznych 
lub artystycznych. 
Na studia zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach 
ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci 
studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej prowadzonych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. W dalszej kolejności w ramach limitu miejsc o przyjęcie mogą ubiegać się 
absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej pochodzący z innych 
ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych 
kierunków humanistycznych lub artystycznych. 
Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej 
wymagana będzie znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego 
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Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji 
językowych.”, 
 

c) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie) na kierunku filologia polska na zasady w brzmieniu: 
 
„Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej oraz 
następujących kierunków humanistycznych: bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa  
i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, historii sztuki, neofilologii. 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na 
dyplomie w ramach ustalonego limitu.”, 
 

d) uchyla się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  
(2,5-letnie magisterskie) na kierunku filozofia, specjalność: religioznawstwo, 

 
e) uchyla się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  

(2-letnie magisterskie i 2,5-letnie magisterskie) na kierunku fizyka, 
 

f) wykreśla się z zasad rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna słowa „dla 
absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna” i zmienia się zasady 
rekrutacji na zasady w brzmieniu:  
 
„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
pierwszego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz absolwenci 
studiów pierwszego i drugiego stopnia dowolnego kierunku studiów. 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia dwóch zmiennych: oceny na 
dyplomie studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz średniej ze studiów pierwszego 
lub drugiego stopnia. Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną średnią w ramach 
ustalonego limitu przyjęć.”; 

 
3) w załączniku nr 3: 
 

a) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia drugiego stopnia 
(2-letnie magisterskie) na kierunku filologia, specjalność: filologia francuska na zasady 
w brzmieniu: 
 
„Przyjęcia na studia odbywać się będą na podstawie konkursu dyplomów licencjackich w 
zakresie filologii francuskiej lub porównywalnych. Podstawą umieszczenia na liście 
rankingowej będzie ocena na dyplomie. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na 
studia przyjmowani będą absolwenci kierunku filologia ze znajomością języka 
francuskiego na poziomie C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji językowych. Osoby posiadające 
DALF C1 będą zwolnione z testu kompetencji językowych.”, 
 

b) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia pierwszego stopnia  
(3-letnie licencjackie) na kierunku filologia, specjalność: filologia rosyjska na zasady w 
brzmieniu: 
 
„NOWA MATURA i STARA MATURA 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”, 
 

c) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie) na kierunku filologia, specjalność: filologia rosyjska na zasady w 
brzmieniu: 
 
„O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w 
zakresie filologii rosyjskiej na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz 
absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków humanistycznych 
lub artystycznych.  
Na studia zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach 
ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci 
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studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej prowadzonych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. W dalszej kolejności w ramach limitu miejsc o przyjęcie mogą ubiegać się 
absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej pochodzący z innych 
ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych 
kierunków humanistycznych lub artystycznych. 
Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej 
wymagana będzie znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji 
językowych.”, 
 

d) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia drugiego stopnia 
(2-letnie magisterskie) na kierunku historia sztuki na zasady w brzmieniu: 

 
„O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci z dyplomem licencjata lub magistra 
dowolnego kierunku humanistycznego, kierunków z dziedziny konserwacji i restauracji 
dzieł sztuki oraz kierunków artystycznych. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie 
złożonych dokumentów.”; 

 
e) uchyla się zasady rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia drugiego stopnia  

(2-letnie magisterskie) na kierunku politologia. 
 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


