
 

UCHWAŁA Nr 52/2006 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r. 

 

 

 

 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zasady rekrutacji na studia I stopnia oraz 

jednolite studia magisterskie osób legitymujących się świadectwem dojrzałości 

wydanym za granicą. 

 
 

R E K T O R  

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 

 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr 52/2006 
 
 
 

 
Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 (I-go stopnia oraz jednolite studia magisterskie) 
 osób legitymujących się świadectwem dojrzałości  wydanym za granicą  

w roku akademickim 2006/2007 
 
 
 
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY   Skala ocen: 2-5, ocena pozytywna; min. 3 pkt. 
 
Kierunek:  dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomości podstaw wiedzy o mediach oraz Polsce i świecie 
współczesnym. 

 
Kierunek:  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomości podstaw wiedzy o książce, bibliotekach i informacji 
naukowej. 
 

Kierunek;  filologia polska 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomości podstaw wiedzy o kulturze i literaturze polskiej. 
 

Kierunek:  filologia klasyczna 
       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o kulturze i literaturze antycznej. 
 

Kierunek: filologia specjalność fil. angielska  
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości j. angielskiego.  
 

Kierunek:  filologia specjalność fil. germańska  
 Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości j. niemieckiego. Wymagana jest też znajomość 
zagadnień gramatycznych obu języków oraz literatury i kultury polskiej i niemieckiej. 
 

Kierunek:  filologia specjalność fil. niderlandzka  
 Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości j. niemieckiego lub angielskiego.  

 
Kierunek: filologia specjalność fil. romańska profil francuski 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości j. francuskiego.  
 

Kierunek: filologia specjalność fil. romańska profil hiszpański 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości j. hiszpańskiego.  
 

Kierunek: filologia specjalność fil. słowiańska 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 
językiem polskim oraz poziom znajomości j. obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, 
niemiecki, rosyjski). 
 

 



WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH 
 
Kierunek;  archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia, 

pedagogika, psychologia.  
 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 pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie 
min. 2 punktów.  

 
WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 
Konkurs świadectw maturalnych (dwie najwyższe oceny zgodnie ze skalą obowiązującą w danym 

kraju) oraz rozmowa kwalifikacyjna obejmująca problematykę ustroju i najnowszą historię 
Polski (od r. 1945). Literatura: K.A. Wojtaszczyk (red.) Wiedza o społeczeństwie – podręcznik 
dla szkoły średniej. Wyd. IX, 2003r. (łącznie z konstytucją RP z 2.04.1997r.) 

 Skala: konkurs świadectw: 0-100pkt. (przeliczanie punktów proporcjonalnie do skali ocen w 
danym kraju), rozmowa: 0-100pkt  

 
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII  
Kierunek: fizyka, astronomia 
 Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu fizyki i matematyki. 
 Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie 

min. 3 punktów.  
 
WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH  
Kierunek: biologia, biotechnologia, geografia, geologia, ochrona środowiska 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
poszczególnych kierunkach eksperymentalnych. 

 Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie 
min. 2 punktów.  

 
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH  
Kierunek: europeistyka 
 - rozmowa kwalifikacyjna: historia Polski i historia powszechna od XVIIw. 
 Ocenianie: 2-5 pkt. – pozytywne to uzyskanie co najmniej 3pkt. 
 
Kierunek:  filozofia 
 Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 

językiem polskim oraz zainteresowania filozoficzne kandydata. 
 Ocenianie: od 0 do 100 pkt. 
 
Kierunek: politologia 
 Rozmowy kwalifikacyjne sprawdzająca wiedzę kandydata z zakresu historii (Polski i 

powszechnej), wiedzy o społeczeństwie oraz współczesnych stosunkach międzynarodowych. 
 Punktacja 2 – 5. Należy otrzymać co najmniej ocenę dostateczną za każdą część rozmowy. 
 
Kierunek: socjologia 
 Konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje 

socjologiczne. 
 
Kierunek: stosunki międzynarodowe 
 Konkurs świadectw dojrzałości. 
 
WYDZIAŁ CHEMII  
 Konkurs świadectw dojrzałości. Warunek: kandydat nie może legitymować się najniższymi 

pozytywnymi ocenami w skali obowiązującej w danym kraju. 
 
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI  
Kierunek: matematyka, informatyka 

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