
 

UCHWAŁA Nr 80/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne  
i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014 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. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w 
roku akademickim 2013/2014 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 wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w 

języku angielskim na kierunku Antiquity and Archaeology na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych w brzmieniu: 

 
„Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie 
złożonych dokumentów.”; 

 
2) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku 

antropologia literatury, teatru i filmu na Wydziale Filologicznym w brzmieniu: 
 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze polskiej. 
Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 
uzyskanie min. 3 punktów. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów 
filologii polskiej uzyskanym za granicą przyjmowani będą według listy rankingowej 
tworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 

 ocenę na dyplomie studiów (maksymalnie 50 punktów; ocena z dyplomu mnożona 
będzie przez 10, np. za ocenę dostateczny plus – 35 punktów); 

 rozmowę kwalifikacyjną – oceniana w skali od 1 do 50. Rozmowa będzie 
dotyczyć zagadnień z teorii i historii literatury, wiedzy o teatrze, filmie i o kulturze. 

Oczekujemy, że przygotowanie ewentualnych kandydatów/kandydatek do rozmowy na te 
tematy powinno odpowiadać – przynajmniej – poziomowi rozszerzonej matury z 
przedmiotów humanistycznych. Rozmowa ma na celu ustalenie predyspozycji 
kandydata/kandydatki do studiowania na naszym kierunku, będzie oceniana, poza samą 
wiedzą, spójność i dojrzałość, a także stopień udatności elokucyjnej wypowiedzi. Przyjęte 
zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć.”; 

 
3) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w 

języku angielskim na kierunku Biotechnology na Wydziale Biotechnologii w brzmieniu: 
 
„Kandydaci na studia powinni legitymować się świadectwem dojrzałości polskiej matury lub 
dyplomem matury międzynarodowej IB lub świadectwem matury europejskiej EB lub 
innym dokumentem uzyskanym za granicą uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na 
studia wyższe, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu 
dojrzałości. Kandydaci powinni legitymować się znajomością języka angielskiego na 
poziomie B2 i posiadać jeden z następujących certyfikatów znajomości języka 
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angielskiego: certyfikat IELTS z wynikiem powyżej 5 punktów, certyfikat TOEFL IBT z 
wynikiem co najmniej 87 punktów, certyfikat FCE z oceną co najmniej B. Przyjęcie na 
studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”; 
 

4) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w języku 
angielskim na kierunku Cultural Communication na Wydziale Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych w brzmieniu: 

 
„O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów 
magisterskich lub równoważnych. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, w 
której ocenie będą podlegać kompetencje językowe (30% wagi oceny), wiedza o 
współczesnej kulturze oraz jej dziejach (50% wagi oceny), umiejętność agregowania i 
analizy informacji (20% wagi oceny). Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
punktów w ustalonym limicie przyjęć.”; 

 
5) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na 

kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie 
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w brzmieniu: 

 
„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 minimum 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.”; 

 
6) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w 

języku angielskim na kierunku European Cultures na Wydziale Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych w brzmieniu: 

 
„Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, w której ocenie będą podlegać 
kompetencje językowe (30% wagi oceny), wiedza o współczesnej kulturze oraz jej 
dziejach (50% wagi oceny), umiejętność agregowania i analizy informacji (20% wagi 
oceny). Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według punktów w ustalonym limicie 
przyjęć.”; 
 

7) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na 
kierunku filologia, specjalność: filologia angielska na Wydziale Filologicznym na 
zasady w brzmieniu: 

 
„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 C1). 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.”; 

 
8) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia na 

kierunku filologia, specjalność: filologia germańska na Wydziale Filologicznym na 
zasady w brzmieniu: 

 
„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz poziom znajomości języka niemieckiego. Wymagana jest też 
znajomość zagadnień gramatycznych obu języków oraz literatury i kultury polskiej i 
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niemieckiej. Rozmowa kwalifikacyjna  punktowana jest  w skali 0-5. Za wynik pozytywny 
uznaje się uzyskanie min. 3 punktów.”; 

 
9) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku 

filologia, specjalność: judaistyka na Wydziale Filologicznym w brzmieniu: 
 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca zainteresowania kandydata kulturą i historią 
żydowską i jego kompetencje w zakresie posługiwania się językiem polskim. Rozmowa 
kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się 
minimum 3 punkty.”; 

 
10) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku 

indywidualne studia informatyczno-matematyczne na Wydziale Matematyki  
i Informatyki w brzmieniu: 

 
„Konkurs świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna (matematyka poziom 
szkoły średniej).”; 

 
11) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na 

kierunku komunikacja wizerunkowa na Wydziale Filologicznym w brzmieniu: 
 

„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 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się 
uzyskanie minimum 3 punktów.”; 

 
12) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku kultura 

i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo na Wydziale Filologicznym w 
brzmieniu: 

 
„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz znajomość literatury i kultury polskiej. Rozmowa kwalifikacyjna 
jest punktowana w skali 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie 
minimum 3 punktów.”; 

 
13) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w 

języku angielskim na kierunku LL.B. International and European Law na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii w brzmieniu: 

 
„Wymagane jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego (kursowego) na poziomie 
B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego Rady Europy. Przyjęcie na studia 
nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”; 

 
14) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku 

mikrobiologia na Wydziale Nauk Biologicznych w brzmieniu: 
 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
wybranym kierunku oraz znajomość języka polskiego. Rozmowa oceniana w skali od 1 do 
5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów.”; 

 
15) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w 

języku angielskim na kierunku politologia, specjalność: Comparative Politics na Wydziale 
Nauk Społecznych w brzmieniu: 

 
„Podstawą przyjęcia będzie złożenie kompletu dokumentów w skład których wchodzi: 
 dyplom ukończenia szkoły średniej zalegalizowany lub opatrzony apostille, 
 transkrypt ocen szkoły średniej, 
 list motywacyjny, 
 potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, 
 dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu kształcenia Językowego, 
 zaświadczenie lekarskie, 
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 kserokopię paszportu, 
 fotografia.”; 

 
16) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w języku 

angielskim na kierunku politologia, specjalności: Public Policy, Political Communication, 
Public Administration, Democracy and Development in Europe and Caucasus na Wydziale 
Nauk Społecznych w brzmieniu: 

 
„Przyjęcie następuje na podstawie złożonych dokumentów: 
 list motywacyjny,  
 potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, 
 dyplom ukończenia studiów licencjackich, 
 transkrypt ocen ze studiów licencjackich, 
 świadectwo/dyplom ukończenia szkoły średniej, 
 transkrypt ocen szkoły średniej, 
 dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework 
od Reference for Languages).”; 

 
17) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku polityka 

publiczna na Wydziale Nauk Społecznych w brzmieniu: 
 

„Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego 
kierunku studiów. O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na 
podstawie średniej ocen ze studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.”; 

 
18) dodaje się zasady rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku 

polityka publiczna na Wydziale Nauk Społecznych w brzmieniu: 
 

„Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego 
kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”; 

 
19) dodaje się zasady rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku prawo 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych dowolnego kierunku 
studiów. Podstawą przyjęcia na studia jest zdanie testu kompetencji. Test kompetencji ma 
na celu sprawdzenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do kontynuowania 
kształcenia na studiach drugiego stopnia prawa. Kandydat powinien charakteryzować się w 
szczególności: zdolnością krytycznej analizy informacji i umiejętnością ich syntetyzowania; 
zdolnością dostrzegania powiązań miedzy różnymi zjawiskami społecznymi oraz 
prognozowania ich przebiegu i analizy mechanizmów powstawania; umiejętnością 
podejmowania decyzji, w tym wymagających wyważenia różnych racji; umiejętnością 
stosowania rozbudowanych wnioskowań, spójnej argumentacji, definiowania istoty 
badanych zjawisk i procesów. Do zaliczenia przez kandydata testu kompetencji wymagane 
jest uzyskane minimum 50% możliwych do zdobycia punktów. W przypadku gdy liczba 
kandydatów, którzy zdali test, przekroczy limit miejsc na kierunku, kandydaci przyjmowani 
będą według kolejności na liście rankingowej.”; 

 
20) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na 

kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe na Wydziale Filologicznym w brzmieniu: 
 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o książce, bibliotekach i informacji 
naukowej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje 
się uzyskanie minimum 3 punktów.”; 

 
21) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w języku 

angielskim na kierunku socjologia, specjalność: Intercultural Mediation na Wydziale Nauk 
Społecznych w brzmieniu: 
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„Do podjęcia studiów uprawnia dyplom ukończenia studiów licencjackich (lub 
równoważnych) z zakresu nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych. 
Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym: 
IELTS (min. wynik 6) lub TOEFL (min. wynik 550). Z obowiązku przedstawienia wyników 
testu zwolnieni są studenci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole 
średniej lub/i na studiach licencjackich lub jest językiem ojczystym.”; 

 
22) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w języku 

angielskim na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność: Global Studies na 
Wydziale Nauk Społecznych w brzmieniu: 

 
„Do podjęcia studiów uprawnia posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich (lub 
równoważnych) z zakresu nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych. 
Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym: 
IELTS (min. wynik 6) lub TOEFL (min. wynik 550). Z obowiązku przedstawienia wyników 
testu zwolnieni są studenci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole 
średniej lub/i na studiach licencjackich lub jest językiem ojczystym.”. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


