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UCHWAŁA Nr 22/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 lutego 2014 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 
 
 
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 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 wprowadza się poniższe zmiany: 
 
1) w załączniku nr 1: 
 

a) dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) na kierunku filologia, specjalność: italianistyka w brzmieniu:  
 
„NOWA MATURA 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą̨ pod uwagę̨ 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 uwagę̨ brany 
będzie wynik korzystniejszy.  
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 
kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś́ z wymienionych niżej 
przedmiotów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić́ do 
postępowania rekrutacyjnego.  

 

Przedmiot 
Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język polski (pisemny) 0,5 1 

język włoski (pisemny) 0,5 1 

lub inny język obcy nowożytny (pisemny) 0,4 0,8 

dowolny przedmiot (pisemny) 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 marca 2014 r. na stronie 
internetowej Wydziału.”, 

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

(2-letnie magisterskie) na kierunku komunikacja wizerunkowa w brzmieniu:  
 
„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych, 
społecznych lub ekonomicznych uczelni publicznych i niepublicznych. Od kandydatów 
jest wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 Systemu 
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Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem potwierdzającym znajomość 
języka może być certyfikat językowy lub suplement do dyplomu ukończenia studiów, 
lub wpis do indeksu zaliczenia egzaminu w okresie studiów, lub dyplom IB 
(International Baccalaureate). Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego 
znajomość języka angielskiego nie dotyczą: 

 osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym, 
 osób, które ukończyły studia w języku angielskim. 

Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według 
oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów 
drugiego stopnia.  
Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu: 
Skala ocen 1-6 lub 2-5 

Skala ocen 1-6 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 

 
Skala punktowa lub wyrażona literowo. 
Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady: 

Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone 

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt. 

Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie 
końcowej studiów pierwszego lub drugiego 
stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 

100 pkt 

 
c) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 

magisterskie) na kierunku administracja zasadami w brzmieniu:  
 

„O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia administracji mogą ubiegać się: 
a) absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów 

magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat 
otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu 
miejsc przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na 
podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz 
średnia wszystkich ocen z toku studiów, 

b) absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku 
studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego 
limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej 
na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów 
oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów. 

W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia odpłatnych studiów w języku angielskim 
na specjalności Administration in International Organizations - AIO (Administracja w 
organizacjach międzynarodowych). Warunkiem przyjęcia na specjalność Administration 
in International Organizations - AIO (Administracja w organizacjach międzynarodowych) 
jest zrekrutowanie się na kierunek ADMINISTRACJA (studia stacjonarne drugiego 
stopnia) wraz z przedłożeniem zaświadczenia lub certyfikatu językowego 
potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a następnie złożenie 
deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Administration in International 
Organizations - AIO (Administracja w organizacjach międzynarodowych).”, 
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d) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 

licencjackie) na kierunku biologia zasadami 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. 
 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 

przedmioty 
(dwa do wyboru) 

biologia, chemia, 
matematyka, fizyka 

0,5 1 

język obcy nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 
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 marca 2014 r. na stronie 
internetowej Wydziału. 
Kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność. Wybór 
specjalności następuje przy składaniu dokumentów na studia.”, 

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

magisterskie) na kierunku biologia, specjalność: biologia lasu zasadami w brzmieniu:  
 
„O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich kierunku biologia, ochrona 
środowiska, leśnictwo oraz innych o zbliżonym obszarze kształcenia. O przyjęciu 
kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej oceny ze 
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 
wykazanej w suplemencie do dyplomu, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Średnia 
ocen nie może być niższa niż 3,2.”, 
 

f) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku ekonomia zasadami w brzmieniu:  
 
„O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia ekonomii mogą ubiegać się: 

a) absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów 
magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat 
otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu 
miejsc przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na 
podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz 
średnia wszystkich ocen z toku studiów. 

b) absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku 
studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego 
limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej 
na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów 
oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.”, 
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g) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 

magisterskie) na kierunku geografia zasadami w brzmieniu: 
 
„Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu 
ukończenia studiów pierwszego stopnia. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla 
absolwentów kierunków geograficznych jest ocena na dyplomie licencjackim. 
Absolwenci kierunków niegeograficznych przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej 
sprawdzającej poziom wiedzy geograficznej i zainteresowanie problematyką 
geograficzną. Kierunkami związanymi  z geografią, których absolwenci nie przystępują 
do rozmowy kwalifikacyjnej są: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka  
i rekreacja, oceanografia, geologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, 
geodezja i kartografia. Rozmowa punktowana jest w skali 0-5 punktów. Za pozytywny 
przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.”, 
 

h) uchyla się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim 
(2-letnie magisterskie) na kierunku administracja; 

 
2) w załączniku nr 2: 
 

a) dodaje się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia w 
języku angielskim (2-letnie magisterskie) na kierunku komunikacja wizerunkowa w 
brzmieniu:  
 
„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych, 
społecznych lub ekonomicznych uczelni publicznych i niepublicznych. Od kandydatów 
jest wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem potwierdzającym znajomość 
języka może być certyfikat językowy lub suplement do dyplomu ukończenia studiów, 
lub wpis do indeksu zaliczenia egzaminu w okresie studiów, lub dyplom IB 
(International Baccalaureate). Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego 
znajomość języka angielskiego nie dotyczą: 

 osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym; 
 osób, które ukończyły studia w języku angielskim. 

Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według 
oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów 
drugiego stopnia.  
Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu: 
Skala ocen 1-6 lub 2-5 

Skala ocen 1-6 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. 

 
Skala punktowa lub wyrażona literowo. 
Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady: 

Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone 

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt. 

Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie 
końcowej studiów pierwszego lub drugiego 
stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 

100 pkt. 
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b) zastępuje się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia 

(3-letnie licencjackie) na kierunku biologia zasadami 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 

przedmioty 
(dwa do wyboru) 

biologia, chemia, 
matematyka, fizyka 

0,5 1 

język obcy nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 
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 marca 2014 r. na stronie 
internetowej wydziału www.biol.uni.wroc.pl. 
Kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność. Wybór 
specjalności następuje przy składaniu dokumentów na studia.”, 

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

języku angielskim (2-letnie magisterskie) na kierunku administracja, 
 
d) uchyla się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  

(2-letnie magisterskie) na kierunku chemia. 
 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


