
 

UCHWAŁA Nr 26/2012 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia 
stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 

2012/2013 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. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zmienia Uchwałę Nr 67/2011 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad 
rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 
2012/2013 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 w poniższym zakresie: 

 
1) dodaje się zasady rekrutacji na kierunki: komunikacja wizerunkowa, socjologia 

techniki i ekologii, praca socjalna, chemia (w języku angielskim) w brzmieniu: 
 

„Kierunek: komunikacja wizerunkowa 
 
Studia pierwszego stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 
kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz 
znajomości podstaw wiedzy o mediach oraz Polsce i świecie współczesnym. 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.”,  

 
„Kierunek: socjologia techniki i ekologii 
 
Studia drugiego stopnia (stacjonarne) - do podjęcia studiów uprawnia dyplom 
licencjacki z socjologii lub innych niż socjologia nauk humanistycznych, 
społecznych, ekonomicznych i prawnych. Podstawą przyjęcia jest rozmowa 
kwalifikacyjna sprawdzająca: 

1/ umiejętność konceptualizacji problematyki badawczej  
i argumentowania przyjmowanych tez (na podstawie przedstawionej do 
rozmowy pracy licencjackiej) – 20 pkt., 

2/ poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski  
i świata (na podstawie literatury, publicystyki, prasy i innych środków 
masowego przekazu) – 20 pkt., 

3/ predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa, między innymi w 
zakresie umiejętności dostrzegania i formułowania problemów 
socjologicznych (na podstawie fragmentów książek i artykułów z 
dziedziny badań i teorii socjologicznych) – 20 pkt. 

Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, zostaną przyjęci kandydaci, 
którzy uzyskają największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.”, 

 
„Kierunek: praca socjalna 
 
Studia pierwszego stopnia (stacjonarne) - rozmowa kwalifikacyjna 
sprawdzająca kompetencje kandydata do studiowania na kierunku socjologia. 
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 
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ilości punktów na rozmowie kwalifikacyjnej razem z innymi kandydatami 
przyjmowanymi na podstawie świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce.”, 

 
„Kierunek: chemia 
 
Studia drugiego stopnia w języku angielskim - Master’s Program in Chemistry 
(stacjonarne) - kandydat na studia powinien mieć tytuł magistra, licencjata, 
inżyniera lub równorzędny otrzymany na jednym z następujących kierunków: 
chemia, biochemia, biotechnologia, farmacja, technologia chemiczna, 
inżynieria chemiczna i procesowa. 
Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej według końcowej oceny 
studiów pierwszego stopnia. 
 
Zasady obliczania punktów: 
 
Skala ocen 1-6 lub 2-5: 

 

a. skala ocen 1 – 6  b. 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. 
Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową według zasady: 

 

punkty oceny końcowej  punkty przeliczone 

0 pkt 0 pkt 

maksymalna możliwa liczba punktów 
przy ocenie końcowej studiów 
pierwszego stopnia 

100 pkt 

 
Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego: 
 certyfikat IELTS , ogólny wynik powyżej 6 pkt., 
 certyfikat TOEFL,  

 ogólny wynik co najmniej 510 pkt.,  
 w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt., 
 w systemie internetowym co najmniej 64 pkt., 

 Certificate In Advanced English (CAE) 
Wymagania nie dotyczą kandydatów, dla których język angielski jest językiem 
ojczystym lub ukończyli studia w języku angielskim.”; 

 
2) w związku ze zmianą nazwy specjalności kształcenie zintegrowane i edukacja 

przedszkolna na kierunku pedagogika zastępuje się zasady rekrutacji na 
zasady w brzmieniu: 
 
„Kierunek: pedagogika – specjalność: edukacja wczesnoszkolna  
i wychowanie przedszkolne 
 
Studia pierwszego stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 
predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku (odpowiednio: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, 
czasopismach branżowych, itp.) oraz sprawdzian praktyczny z zakresu: 

 poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się 
poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz 
umiejętnością pisania tekstu pod dyktando), 
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 predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się 
umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, wysokości dźwięku, 
melodii), 

 predyspozycji plastycznych (kandydat powinien wykazać się 
umiejętnościami w dziedzinie percepcji barw i kształtów oraz wzajemnej 
ich zależności). 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5; każdy element 
sprawdzianu praktycznego będzie oceniany w skali 0-15. Za pozytywny 
przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów 
z każdego jego elementu. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej potrzebne 
jest uzyskanie min. 2 punktów. 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową, sporządzoną na podstawie 
sumy punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.” 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


