
 

UCHWAŁA Nr 25/2012 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji  
na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się  

w roku akademickim 2012/2013 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zmienia Uchwałę Nr 54/2011 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku 
akademickim 2012/2013 w poniższym zakresie: 

 
1) w załączniku nr 1 dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia 

pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna 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 egzaminie maturalnym któregoś 
z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero 
punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.                                

 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

 język polski (pisemny)  0,5  1 

Przedmiot 
(jeden do 
wyboru) 

wiedza o społeczeństwie, 
historia, matematyka 

 0,25  0,5 

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 na stronie 
internetowej Wydziału. 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na 
stronie: www.socjologia.uni.wroc.pl.”; 
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2) w załączniku nr 1 dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia 
drugiego stopnia na kierunku socjologia techniki i ekologii w brzmieniu: 

 
„Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów 
licencjackich socjologii lub innych kierunków studiów licencjackich lub 
inżynierskich. 
Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna 
dotycząca dwóch spośród trzydziestu udostępnionych zagadnień na stronie: 

www.socjologia.uni.wroc.pl.”; 
 

3) w załączniku nr 1 dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia 
drugiego stopnia na kierunku chemia (Master’s Program in Chemistry) 
prowadzone w języku angielskim 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. 
Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu według oceny na dyplomie 
ukończenia studiów.”; 

 
4) w załącznikach nr 1 i 2 na kierunku pedagogika zamienia się nazwę 

specjalności kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna na edukacja 
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; 

 
5) w związku z zawieszeniem rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia 

pierwszego stopnia na kierunku filologia specjalność filologia klasyczna  
i kultura śródziemnomorska w załączniku nr 3 uchyla się zasady rekrutacji 
na te studia. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


