
 

UCHWAŁA Nr 48/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne  
i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 dla obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy mają inny 
ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 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 84/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. 
w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku 
akademickim 2014/2015 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
cudzoziemców, którzy mają inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub 
dyplomem wydanym poza granicami Polski wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) ustala się zasady rekrutacji na: 

a) stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe  
w brzmieniu: 
 

„Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie 
licencjackim/magisterskim kandydata. Limit przyjęć wynosi 5. W przypadku, gdy na 
liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia 
wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością 
dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.”, 

 
b) niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe  

w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący 
się dyplomem licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych  lub dyplomem 
licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych lub 
nauk o bezpieczeństwie. Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”, 
 

c) niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia 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.”, 

 
d) stacjonarne studia pierwszego stopnia w języku angielskim na kierunku filologia, 

specjalność: Classics and European Identity w brzmieniu: 
 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 

poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”, 
 
 
 



 2  

e) stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność: italianistyka  
w brzmieniu: 
 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 
posługiwania się językiem polskim na poziomie wystarczającym do aktywnego 
uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich odbywających się w tym języku, 
umiejętność formułowania spójnej wypowiedzi oraz zainteresowania humanistyczne 
kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny 
uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.”, 
 

f) stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna 
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.”, 
 

g) stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna  
w brzmieniu: 
 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
kierunku gospodarka przestrzenna. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia 
potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.”, 
 

h) stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku historia w przestrzeni publicznej  
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 w skali 1-5. Do 
zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie 
lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny 
termin rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzą członkowie komisji spośród WKR 
danego kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w 
kandydatów.”, 
 

i) stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku 
komunikacja wizerunkowa, specjalność: Communication Management w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk historycznych, 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 

Celujący 100 pkt. 
Bardzo dobry 100 pkt. 
Dobry  80 pkt. 
Dostateczny 40 pkt. 
Dopuszczający 20 pkt. 
Niedostateczny 0 pkt. 

Bardzo dobry 100 pkt. 
Dobry 70 pkt. 
Dostateczny 40 pkt. 
Niedostateczny 0 pkt. 
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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 

 
j) stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku militarioznawstwo 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 w skali 1-5. Do 
zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie 
lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Ewentualny 
termin rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzą członkowie komisji spośród WKR 
danego kierunku, zostanie wyznaczony po złożeniu dokumentów przez w/w 
kandydatów.”, 
 

k) stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika 
specjalna 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 będzie w skali 1-5. 
Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie 
lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.”,  
 

l) stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna w brzmieniu: 
 

„O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny 
na dyplomie studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich. Ocena na dyplomie nie może być niższa niż dostateczny plus.”, 
 

m) niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna w brzmieniu: 
 

„Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”, 
 

n) niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia ekonomiczna  
w brzmieniu: 
 

„Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”, 
 

o) stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem 
przyrodniczym 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.”; 
 

p) stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: 
- ekonomia, specjalność: Master Managerial Economics  
- geografia, specjalność: Tourism 

w brzmieniu: 
 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej 

uczelni, 
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 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 
poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”, 
 

2) zmienia się zasady rekrutacji na:  

a) stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 
administracja na zasady w brzmieniu: 

 

„Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość 
języka polskiego.” 
 

b) stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku 
administracja, specjalność: Administration in International Organizations na zasady  
w brzmieniu: 
 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej 

uczelni, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 

poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”, 
 

c) stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomia 
na zasady w brzmieniu: 

 

„Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość 
języka polskiego.” 
 

d) stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna na zasady  
w brzmieniu: 
 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata do studiowania na 
kierunku praca socjalna. Maksymalna liczba punktów uzyskanych na rozmowie 
kwalifikacyjnej jest równa maksymalnej sumie punktów uzyskanej na maturze 
zdawanej w Polsce. Kandydat będzie klasyfikowany w rankingu na podstawie uzyskanej 
liczby punktów na rozmowie kwalifikacyjnej razem z innymi kandydatami 
przyjmowanymi na podstawie świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce.”, 
 

e) stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku prawo na zasady 
w brzmieniu: 
 

„Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość 
języka polskiego.” 
 

f) stacjonarne studia pierwszego stopnia w języku angielskim na kierunkach: 
- Antiquity and Archaeology  
- Biotechnology 
- Chemistry 
- European Cultures 
- LL.B. International and European Law 
- politologia, specjalność: Comparative Politics 
 

na zasady w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 

poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
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wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”, 
 

g) stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: 
- chemia, specjalności: Advanced Inorganic Chemistry and Catalysis, Organic Chemistry 
- Cultural Communication  
- europeistyka, specjalność: EU Regional Policy 
- politologia, specjalności: Central and East European Studies, Democracy and 

Development in Europe and Caucasus, Political Communication, Public Administration, 
Public Policy 

- socjologia, specjalność: Intercultural Mediation 
 

na zasady w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej 

uczelni, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 

poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”; 
 
3) wyrazy: „Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne” zastępuje się wyrazami: 

„Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne” oraz: 
 

a) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na zasady  
w brzmieniu: 
 

„Etap I. Konkurs świadectw maturalnych (całość ocen) oraz rozmowa kwalifikacyjna 
sprawdzająca predyspozycje kandydata do posługiwania się językiem polskim. Skala 
punktów 1-5; ocena pozytywna minimum 3 punkty. 
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów 
interdyscyplinarnych. Rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów różnych dziedzin. 
Wyboru tematu rozmowy oraz źródeł i materiałów, w oparciu o które będzie ona 
prowadzona, dokonuje kandydat. Rozmowa ma dać obraz pozaszkolnych nieobjętych 
programem nauczania i niesprawdzanych na egzaminie maturalnym) 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. 
Rozmowa oceniana będzie w skali od 0 do 50 punktów. Za pozytywny przebieg 
rozmowy uważa się uzyskanie minimum 30 punktów. Proponowany temat rozmowy 
kandydat zgłasza równocześnie z rejestracją elektroniczną w systemie IRK na adres 
poczty elektronicznej sekretariatu MISHiS (kmishis@uni.wroc.pl). Do propozycji tematu 
rozmowy kandydat winien dołączyć informacje z jakich pozycji bibliograficznych 
korzystał przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 2-3 opracowania, w 
tym jedno o charakterze popularno-naukowym).”, 
 

b) ustala się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które 
uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydaci przechodzą 
postępowanie kwalifikacyjne polegające na sprawdzeniu predyspozycji (rozmowa 
kwalifikacyjna w języku polskim). Ze sprawdzianu predyspozycji kandydat może 
otrzymać 30 punktów/ przyjęcie nastąpi w ramach ustalonego limitu. 
Zasada przeliczania ocen z rozmowy kwalifikacyjnej jest następująca: 
- bardzo dobry – 30 punktów 
- dobry – 20 punktów 
- dostateczny – 10 punktów 
- niedostateczny - 0 punktów 
Sprawdzian predyspozycji: forma egzaminu - egzamin ustny.  
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Zagadnienia egzaminacyjne: o tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając 
wcześniej dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch 
dyscyplin), z zastrzeżeniem, że oba tematy muszą dotyczyć innych zagadnień niż praca 
licencjacka/dyplomowa. Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z tematów. Dobór lektur, 
stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest 
kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną nie później niż na 
174 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej 
(kmishis@uni.wroc.pl).”; 

 
4) z zasad rekrutacji na studia na kierunku filologia, specjalność: filologia ukraińska wykreśla 

się niestacjonarne studia drugiego stopnia; 
 

5) zmienia się nazwę specjalności na kierunku filologia z nazwy: filologia niderlandzka na 
nazwę: niderlandystyka; 
 

6) uchyla się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku socjologia 
techniki i ekologii. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


