
 

UCHWAŁA Nr 95/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 czerwca 2007 r. 

 
w sprawie okre ślenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  

w roku akademickim 2008/2009 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz  

§ 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat określa zasady i tryb rekrutacji na I rok 

studiów w roku akademickim 2008/2009: 

 

§ 1 

 
Uchwała dotyczy zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego stopnia /licencjackich/ oraz drugiego stopnia prowadzonych w 

systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych).  

 

§ 2 

 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Uczelniana 

Komisja Rekrutacyjna.  

 

§ 3 
 

1. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dziekan.  

2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej naleŜy w szczególności: 

a) przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów, 

b) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego, 

c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 

d) przygotowanie propozycji tematów i testów dla postępowania rekrutacyjnego , 

e) podawanie do wiadomości kandydatom wyników kaŜdego etapu postępowania 

rekrutacyjnego, 

f) przyjmowanie kandydatów na studia w ramach limitów miejsc, 

g) powiadomienie kandydatów w formie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, 

h) opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 

i) sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i 

indywidualne, listy rankingowe, EN-1, sprawozdania opisowe, zlecenia wynagrodzeń 

członkom komisji  wydziałowych), 

j) odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru). 
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§ 4 

 
1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor w trybie określonym przez Statut 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej naleŜy  rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji 

wydziałowych i przedstawianie wniosków Rektorowi. Decyzję podejmuje Rektor po 

rozpatrzeniu wniosku UKR. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

3. Podstawą odwołania moŜe być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 

studia.  

4. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji decyzje podejmuje Prorektor ds. 

Nauczania. 

§ 5 

 
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania 

rekrutacyjnego.  

§ 6 

 
Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów: jednolitych magisterskich, 

studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia zawarte są w Załącznikach nr 1-3 do 

niniejszej uchwały.  

§ 7 

 
1. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym 

terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na 

stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego – www.uni.wroc.pl. Dotyczy to równieŜ 

kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów 

uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego. 

2. Procedury rejestracji w systemie IRKa oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów 

zostaną określone odrębnym zarządzeniem Rektora do 30.04.2008 r. 

 

§ 8 

 
1. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów 

uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.  

2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi na Ŝadnym etapie postępowania rekrutacyjnego.   

 

§ 9 

 
1. Wykaz olimpiad centralnych uprawniających laureatów i finalistów do zwolnienia z 

postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach zawiera  Załącznik nr 4. 

2. Wykaz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na 

poszczególnych kierunkach zawierają Załączniki  nr 1-3. 

3. Prawo do skorzystania z uprawnień laureata, finalisty lub uczestnika przysługuje kandydatowi 

tylko jeden raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezaleŜnie od tego, kiedy  uzyskał 

tytuł laureata, finalisty lub uczestnika.  
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4. Podstawą zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest opatrzony numerem porządkowym 

oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub 

konkursu.  

§ 10 

 
1. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”.  

2. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w 

liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek 

studiów (N) pomnoŜonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB.  

Punkty rekrutacyjne = ( ) 45IB dyplomie na punktów liczbaN × . 

 

§ 11 

 
1. Osoby legitymujące się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyŜszych 

uzyskanym poza granicami Polski mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w 

Uniwersytecie Wrocławskim według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w 

odrębnej Uchwale Senatu UWr.  

2. Cudzoziemcy legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyŜszych 

uzyskanym w Polsce mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w Załącznikach 1-3 

do niniejszej uchwały. 

§ 12 

 
1. Maturzysta, który zdaje maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do egzaminu na 

poziomie podstawowym, uznaje się zatem, Ŝe jest on zwolniony z tego poziomu egzaminu i 

przyznana mu zostaje maksymalna liczba punktów – 100%. 

2. Wynik egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na 

poziomie rozszerzonym przez pomnoŜenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. 

 

§ 13 

 
Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umoŜliwia się wgląd do pracy w terminie do 

7 dni po ogłoszeniu wyników. 

§ 14 

 
Osoba zakwalifikowana na studia otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia po ogłoszeniu 

ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 15 

 
Osoba przyjęta na studia, która nie została immatrykulowana i nie złoŜyła ślubowania w 

wyznaczonym terminie zostaje skreślona z listy przyjętych na studia. O skreśleniu z tej listy 

zawiadamia Dziekan.  

 



 4 

§ 16 

 
JeŜeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemoŜliwi mu udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym przewidzianym w szczegółowej uchwale rekrutacyjnej, Przewodniczący Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania. 

 

§ 17 

 
1. Studia niestacjonarne są odpłatne. 

2. Zasady odpłatności zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Rektora do 30.06.2008 r. 

PowyŜsze zarządzenie zostanie podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie 

internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Szczegółowe warunki odpłatności za studia będą uregulowane w umowie podpisywanej 

pomiędzy studentem i Uniwersytetem Wrocławskim. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 95/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2007 r. 
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WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 
pl. Biskupa Nankiera 15, 50-140 Wrocław 

pok. 12 (parter) tel. 071 37-52-225 
 

Kierunki studiów:  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA , 
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO ,  
FILOLOGIA  ze specjalnościami: angielska, francuska, germańska, hiszpańska, 
klasyczna, niderlandzka, słowiańska profil rosyjski, słowiańska profil 
serbski/chorwacki, słowiańska profil czeski, słowiańska profil ukraiński,  

   FILOLOGIA POLSKA  
 
Kierunek:    DZIENNIKARSTWO  I  KOMUNIKACJA  SPOŁEC ZNA 
 
Struktura studiów :  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnie (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Konkurs świadectw . Brane będą pod uwagę wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów . Punkty będą przeliczane według następujących zasad: 
1. język polski  (punkty procentowe z poziomu podstawowego pomnoŜone przez współczynnik 0,5, 
punkty procentowe z poziomu rozszerzonego pomnoŜone przez współczynnik 1,0); 
2. język obcy  (punkty procentowe z poziomu podstawowego pomnoŜone przez współczynnik 0,5, punkty 
procentowe z poziomu rozszerzonego pomnoŜone przez współczynnik 1,0); 
3. przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym – do w yboru : historia, historia sztuki, geografia, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia. 
 
JeŜeli egzamin maturalny z danego przedmiotu był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i 
rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie wynik egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla 
kandydata, po uwzględnieniu odpowiednich współczynników. 
Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku punktów z któregoś z wyŜej wymienionych 
przedmiotów na danym poziomie kandydat otrzyma 0 punktów za ten poziom przedmiotu. 
O miejscu na li ście rankingowej decydowa ć będzie suma punktów rekrutacyjnych . 
 
STARA MATURA  

Konkurs świadectw . Pod uwagę brane są następujące egzaminy dojrzałości:  
1. język polski pisemny i ustny 
2. język obcy pisemny i ustny 
3. przedmiot do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, 
matematyka (w przypadku dwóch ocen na egzaminie dojrzałości z wybranego przedmiotu, brana jest pod 
uwagę ocena wyŜsza).Oceny na świadectwie dojrzałości będą przeliczane na punkty według poniŜszych 
zasad: 

 
skala 1-6    skala 2-5 
celujący  – 6 pkt.  bardzo dobry  – 6 pkt. 
bardzo dobry  – 5 pkt.  dobry   – 4,5 pkt. 
dobry   – 4 pkt.  dostateczny  – 3 pkt. 
dostateczny – 3 pkt. 
dopuszczający  – 2 pkt. 
 

Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku oceny z części egzaminu z któregoś z wyŜej 
wymienionych przedmiotów kandydat otrzyma 0 punktów za tę część egzaminu. 
Przyjęci będą kandydaci z największą liczbą punktów w ramach limitu przyjęć. 
W przypadku, gdy większa liczba osób uzyska tę samą liczbę punktów, o przyjęciu na studia zadecyduje 
wysokość średniej ocen na świadectwie dojrzałości. 
 
Liczba miejsc dla osób ze starą lub nową maturą jest proporcjonalna do liczby kandydatów ze starą i 
nową maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl  
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Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia 
innych kierunków zawierających w nazwie specjalności lub specjalizacji słowa „dziennikarstwo” i/lub 
„komunikacja społeczna (komunikowanie społeczne)” uczelni publicznych i niepublicznych. 
Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie średniej: z ocen z przedmiotów ze studiów 
licencjackich (magisterskich) oraz oceny na dyplomie licencjackim (magisterskim). Przyjęte zostaną 
osoby z najwyŜszą średnią ocen w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
 
Kierunek:   INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO   
 
Struktura studiów :  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
          studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
O przyjęciu decydować będzie  suma punktów uzyskanych przez kandydata za świadectwo dojrzałości. 
 
NOWA MATURA  

Zasady punktacji: liczba punktów rekrutacyjnych z d anego przedmiotu jest równa procentowi 
punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym.  
Sumowane b ędą: 
1. liczba punktów z pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym.  
Punkty z poziomu rozszerzonego będą mnoŜone przez współczynnik 1,0, a z poziomu podstawowego 
przez współczynnik 0,5. 
2. liczba punktów z języka obcego nowoŜytnego na poziomie podstawowym  z części ustnej lub 
pisemnej, 
3. liczba punktów ze wskazanego przez kandydata dowolnego trzeciego przedmiotu na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
Punkty z poziomu rozszerzonego będą mnoŜone przez współczynnik 1,0, a z poziomu podstawowego 
przez współczynnik 0,5. 
4.liczba punktów z pisemnego egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym pomnoŜona przez 
współczynnik 1,3.  
 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
 
STARA MATURA  

Zasady punktacji: liczba punktów rekrutacyjnych z d anego przedmiotu jest równa liczbie punktów 
przeliczonych z ocen uzyskanych na świadectwie dojrzało ści. 
Sumowane b ędą: 
1. liczba punktów z języka polskiego (z dwu ocen - z egzaminu pisemnego i ustnego - brana będzie pod 
uwagę ocena korzystniejsza), 
2. liczba punktów z języka obcego nowoŜytnego (z dwu ocen - z egzaminu pisemnego i ustnego - brana 
będzie pod uwagę ocena korzystniejsza), 
3.  liczba punktów z matematyki lub historii ( z dwu ocen – z egzaminu pisemnego i ustnego – brana 
będzie pod uwagę ocena korzystniejsza ), 
4. za ocenę z Informatyki jako przedmiotu nadobowiązkowego dolicza się dodatkowo  20 punktów.  

 
Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne następująco: 

 a. skala ocen 1-6 : 

celuj ący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj ący 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
 b. skala ocen 2-5 : 

Bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
5. Za ukończenie pomaturalnego studium o kierunku bibliotekarskim (poświadczone odpowiednim 
dokumentem) doliczać się będzie 40 punktów. 
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O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i starą maturą. 
 
W roku akademickim 2008/2009 prowadzony będzie nabór  osób chętnych do zdobycia uprawnień 
pedagogicznych (tzw. specjalizacja nauczycielska). Konieczne jest wówczas, obok informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa, ukończenie drugiej specjalności ( z filologii polskiej). Studenci, którzy ukończą taką 
specjalizację nabędą kwalifikacje pedagogiczne uprawniające ich do pracy w szkołach podstawowych i 
gimnazjach jako nauczyciel-bibliotekarz oraz nauczyciel literatury i języka polskiego.  
O przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Zainteresowane osoby 
powinny dołączyć do składanych dokumentów pisemną deklarację podjęcia tej specjalizacji. Zostanie ona 
uruchomiona tylko w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 osób.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ibi.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

 
Na studia mogą być przyjęci: 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
prowadzonych na innych uniwersytetach , 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków humanistycznych. 
O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej 
według sumy: średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia i wyniku egzaminu licencjackiego . 
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalno ść:  FILOLOGIA ANGIELSKA   
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                        studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 

Podstawę postępowania kwalifikacyjnego stanowi konkurs świadectw. 
 
NOWA MATURA 

Konkurs świadectw polega na przeliczeniu na punkty rekrutacyjne wyników uzyskanych przez 
kandydatów z pisemnych  egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym  z języka angielskiego, 
języka polskiego oraz trzeciego przedmiotu do wyboru (historia, historia sztuki,  drugi j ęzyk obcy) . 
Przeliczanie wyników maturalnych na punkty odbywa się według następujących zasad: 
a. punktacja z egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym  zostanie 

przemnoŜona przez 0,7 
b. punktacja z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym  zostanie przemnoŜona 

przez 0,2 
c.   punktacja z egzaminu pisemnego z trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym  zostanie przemnoŜona 

przez 0,1. JeŜeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z wymienionych  przedmiotów do wyboru 
otrzymuje za niego 0 punktów. 

 
Przykład: 
 

ocena maturalna z języka angielskiego 80 x 0,7 = 56 pkt  
ocena maturalna z języka polskiego 90 x 0,2 = 18 pkt  
ocena maturalna z trzeciego 
przedmiotu 

70 x 0,1 =   7 pkt 

Razem   = 81 pkt 
 

 
STARA MATURA  

W przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym według starych zasad 
przelicza się wyniki pisemnych  egzaminów dojrzałości z języka angielskiego i j ęzyka polskiego  oraz 
ustnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (historia, geografia, drugi j ęzyk obcy) na punkty według 
zasad podanych w tabelach. JeŜeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z wymienionych przedmiotów do 
wyboru otrzymuje za niego 0 punktów. 
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Egzamin dojrzałości oceniany w skali 1 – 6: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 
Egzamin dojrzałości oceniany w skali 2 – 5: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa powstała po zsumowaniu punktów 
rekrutacyjnych zdobytych przez kandydatów ze starą i nową maturą w ramach postępowania 
kwalifikacyjnego. Na studia przyjęte zostaną osoby  z najwyŜszą punktacją w ramach ustalonego limitu 
przyjęć. 

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 

Do kwalifikacji mogą przystąpić  osoby  legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie filologii angielskiej. 
Ubiegaj ący si ę o przyj ęcie:    1. przedkładaj ą konspekt pracy badawczej,  
                 2. przyst ępuj ą do rozmowy kwalifikacyjnej . 
 
1.Ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązkowo przedkładają pisemny projekt 
pracy    badawczej  o długości 600 słów (dwie strony maszynopisu z podwójnymi odstępami). Powinien 
on zawierać: 
-sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które szukamy odpowiedzi) oraz 
osadzenie go we współczesnych badaniach z danej dziedziny 
-zarys podstaw teoretycznych planowanych badań 

Ocena 
maturalna  
z egzaminu 
pisemnego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka angielskiego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka polskiego 

celująca 70 20 
b. dobra 60 14 
dobra 50 8 
dostateczna 40 4 

mierna 30 2 

Ocena 
maturalna 
z egzaminu 
ustnego 

Punkty egzaminacyjne 
z przedmiotu do wyboru 

celująca 10 
b. dobra 7 
dobra 4 
dostateczna 2 

mierna 1 

Ocena 
maturalna  
z egzaminu 
pisemnego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka angielskiego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka polskiego 

b. dobra 70 20 
dobra 50 11 
dostateczna 30 2 

Ocena 
maturalna 
z egzaminu 
ustnego 

Punkty egzaminacyjne  
z przedmiotu do wyboru 

b. dobra 10 
dobra 6 
dostateczna 1 
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-wstępne hipotezy i wnioski wynikające z indywidualnych zainteresowań i badań wstępnych 
przeprowadzonych przez kandydata. Wnioskiem nie moŜe być stwierdzenie oczywiste ani argument, który 
został wcześniej udowodniony 
-szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej 
-bibliografię wykorzystaną w konspekcie i w przyszłych badaniach, liczącą co najmniej 10 pozycji 
2. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona jest na podstawie przedstawionego konspektu pracy 
badawczej i obejmuje dziedzinę, której dotyczy konspekt. 
Kandydaci otrzymują jedną ocenę odzwierciedlającą treści zawarte w konspekcie pracy badawczej i 
przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Skala ocen: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 2,0. O przyjęciu na studia zadecyduje 
lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które 
uzyskały najwyŜsze oceny w ramach ustalonego limitu. 
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia, lecz nie zostali 
przyjęci ze względu na brak miejsc, mogą złoŜyć deklarację przystąpienia do rekrutacji na 
niestacjonarne ( wieczorowe) studia drugiego stopnia na podstawie ocen uzyskanych w czasie 
postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne. 
Szczegółowe   informacje na temat konspektu   pracy badawczej znajdują się w „Informatorze o 
kwalifikacji na studia drugiego stopnia"   dostępnym   w Instytucie Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22, tel. 
071 37-52-439 oraz na stronie internetowej: www.ifa.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A  
specjalno ść:  FILOLOGIA GERMAŃSKA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów na listach rankingowych 
sporządzanych oddzielnie dla osób zdających starą i nową maturę. Na podstawie tych list zostanie 
sporządzona lista przyjętych, na której – do wysokości limitu przyjęć – liczba miejsc dla osób ze starą i 
nową maturą będzie proporcjonalna do liczby kandydatów z poszczególnych grup.  
 
NOWA MATURA : 

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z trzech egzaminów: 
- pisemny egzamin z j ęzyka polskiego na poziomie rozszerzonym,   
- pisemny egzamin z j ęzyka niemieckiego na poziomie rozszerzonym,  
- ustny egzamin z j ęzyka niemieckiego na poziomie rozszerzonym,  
 
STARA MATURA : 

Oceny na świadectwie dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dotyczą egzaminu 
dojrzałości z przedmiotów: 
- pisemny  z j ęzyka polskiego  
- pisemny  z j ęzyka niemieckiego 
- ustny  z j ęzyka niemieckiego 
 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczani są takŜe kandydaci, którzy nie zdawali ustnego lub 
pisemnego egzaminu z języka niemieckiego (jeden z nich musi być jednak zdany). Za brakujący egzamin 
kandydaci otrzymują 0 punktów. 
 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z trzech wy Ŝej wymienionych 
egzaminów dojrzało ści . 
 
Oceny na świadectwie będą przeliczane w następujący sposób:  

 skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
 skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 60 pkt 40 pkt 
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Kandydatom posiadającym dyplom językowy „Das Deutsche Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz" 
drugiego stopnia przysługuje prawo wyboru między punktacją podaną na dyplomie a punktacją 
wynikającą z przeliczenia oceny na świadectwie dojrzałości.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifg.uni.wroc.pl 
 
Zasady przyj ęć na  studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie ) 

 
Na studia stacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności  absolwenci studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lista rankingowa 
zostanie utworzona na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie licencjackim. 
O ile przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą studenci 
innych krajowych i zagranicznych ośrodków prowadzących dwustopniowe studia germanistyczne, którzy 
uzyskali na macierzystej uczelni dyplom licencjata. W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich 
wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce. Przyjęcie studentów z tytułem licencjata uzyskanym na 
innej określonej wyŜszej uczelni odbędzie się na zasadzie konkursu ocen na dyplomach do dopełnienia 
limitu miejsc, przewidzianego na dany rok akademicki. 
 

 
Kierunek:  F I L O L O G I A  
specjalno ść:  FILOLOGIA KLASYCZNA  
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjack ie) 
 
NOWA MATURA  

Absolwenci z nową maturą będą przyjmowani na studia na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie 
maturalnym z wymienionych niŜej przedmiotów (poziom korzystniejszy dla kandydata), po zastosowaniu 
odpowiednich przeliczników. 

 

 Nazwa 
przedmiotu 

Poziom Przelicznik 

podstawowy 0,125 pisemny 
rozszerzony 0,25 
podstawowy 0,125 

Język obcy  

ustny 
rozszerzony 0,25 
podstawowy 0,25 pisemny 
rozszerzony 0,5 
podstawowy 0,25 

1. 

jeśli językiem 
obcym jest język 
romański ustny 

rozszerzony 0,5 
podstawowy 0,125 pisemny 
rozszerzony 0,25 

2. Język polski 

ustny bez poziomu 0,125 
podstawowy 0,125 Wskazany przedmiot 
rozszerzony 0,25 

jeśli wskazanym przedmiotem 
jest: 
 
j. łaciński lub grecki 

 
 
podstawowy 

 
 
0,5 

3. 

j. łaciński lub grecki rozszerzony 0,75 
 
Absolwenci liceum zawodowego, technikum zawodowego oraz liceum plastycznego, którzy nie mają 
obowiązku zdawania na maturze języka obcego, mogą zastąpić ten przedmiot historią. 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma punktów rekrutacyjnych z wyŜej wymienionych 
przedmiotów. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci ze starą maturą będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie 
dojrzałości.  
O kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen z egzaminów dojrzałości. 
 
Podział miejsc między kandydatów z nową i starą maturą będzie  proporcjonalny do liczby 
przystępujących do rekrutacji osób z nową i starą maturą. 
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Kierunek:  F I L O L O G I A  
specjalno ść:  FILOLOGIA KLASYCZNA  
specjalizacja:  KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Absolwenci z nową maturą będą przyjmowani na studia na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie 
maturalnym z wymienionych niŜej przedmiotów (poziom korzystniejszy dla kandydata), po zastosowaniu 
odpowiednich przeliczników. 
 
 Nazwa 

przedmiotu 
Poziom Przelicznik 

podstawowy 0,125 pisemny 
rozszerzony 0,25 
podstawowy 0,125 

Język obcy  

ustny 
rozszerzony 0,25 
podstawowy 0,25 pisemny 
rozszerzony 0,5 
podstawowy 0,25 

1. 

jeśli językiem 
obcym jest język 
romański ustny 

rozszerzony 0,5 
podstawowy 0,125 pisemny 
rozszerzony 0,25 

2. Język polski 

ustny bez poziomu 0,125 
podstawowy 0,125 Wskazany przedmiot 
rozszerzony 0,25 

jeśli wskazanym przedmiotem 
jest: 
 
j. łaciński lub grecki 

 
 
podstawowy 

 
 
0,5 

3. 

j. łaciński lub grecki rozszerzony 0,75 
 
Absolwenci liceum zawodowego, technikum zawodowego oraz liceum plastycznego, którzy nie mają 
obowiązku zdawania na maturze języka obcego, mogą zastąpić ten przedmiot historią.  
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma punktów rekrutacyjnych z wyŜej wymienionych 
przedmiotów. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci ze starą maturą będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie 
dojrzałości.  
O kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen z egzaminów dojrzałości. 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Na studia mogą być przyjęci: 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna i kultura 
śródziemnomorska prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, 
- absolwenci studiów  pierwszego stopnia filologii klasycznej prowadzonych na innych uniwersytetach , 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia uniwersyteckich kierunków humanistycznych . 
 
O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według średniej ocen ze studiów pierwszego 
stopnia, w ramach ustalonego limitu. 
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalno ść:  FILOLOGIA NIDERLANDZKA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
         studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
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Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Wszyscy kandydaci na I rok 3-letnich stacjonarnych studiów filologii niderlandzkiej mogą uzyskać w 
trakcie rekrutacji maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych. Lista rankingowa jest wspólna dla 
kandydatów z nową i starą maturą.  
 
NOWA MATURA  

1. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się jedynie wyniki maturalnych egzaminów 
pisemnych.  

2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza punkty maturalne uzyskane przez tych 
kandydatów według poniŜszych zasad: 
A.  Za – zadeklarowany jednoznacznie – język obcy nowoŜytny wybrany przez kandydata/kę 
(języki do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie 
rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 1,0 (100 punktów maturalnych = 100 
punktów rekrutacyjnych)  
Za – zadeklarowany jednoznacznie – język obcy nowoŜytny wybrany przez kandydata/kę 
(języki do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie 
podstawowym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,6 (100 punktów maturalnych = 60 
punktów rekrutacyjnych) 
B.  Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,6 (100 
punktów maturalnych = 60 punktów rekrutacyjnych) 
Za język polski na poziomie podstawowym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,4 (100 
punktów maturalnych = 40 punktów rekrutacyjnych) 
C.  Za – zadeklarowany jednoznacznie przez kandydata/kę – dowolny przedmiot do wyboru 
na poziomie rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,4 (100 punktów maturalnych 
= 40 punktów rekrutacyjnych)  

3. Brane będą pod uwagę te wyniki z poszczególnych przedmiotów (język obcy nowoŜytny, 
język polski, przedmiot do wyboru), które pozwolą - po przeliczeniu według podanych 
współczynników rekrutacyjnych - uzyskać najkorzystniejszy wynik punktowy (brany będzie 
pod uwagę tylko jeden poziom z przedmiotu). 
W przypadku braku punktacji z przedmiotu wybranego kandydat/ka otrzymuje 0 
punktów. Przy braku punktacji z j ęzyka obcego nowo Ŝytnego lub j ęzyka polskiego 
kandydat/ka nie jest dopuszczony do post ępowania rekrutacyjnego.  

4. Punkty za język obcy nowoŜytny, język polski i przedmiot do wyboru sumują się (A +B + C) i 
są podstawą do umieszczenia nazwiska kandydata/ki na liście rankingowej.  

 
STARA MATURA  

1. Oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminie dojrzałości przeliczane są na punkty 
rekrutacyjne w sposób, który upodabnia uzyskane przez nich wyniki do wyników nowej matury: 

 

skala ocen 1-6 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

100 pkt 90 pkt 70 pkt 50 pkt 30 pkt 

 

skala ocen 2-5 

bardzo dobry dobry dostateczny 

100 pkt 75 pkt 40pkt 

 
2. Za poszczególne przedmioty na egzaminie dojrzałości przydzielane są punkty rekrutacyjne z 

uwzględnieniem następujących współczynników rekrutacyjnych:  
Język obcy nowoŜytny (języki do wyboru: 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski) 

1,0 

Język polski  0,6 

Przedmiot do wyboru zadeklarowany przez 
kandydata/kę 

0,4 

3. JeŜeli z danego przedmiotu (język obcy nowoŜytny, język polski, dowolny przedmiot wybrany 
przez kandydata/kę) na świadectwie dojrzałości figuruje zarówno ocena z egzaminu dojrzałości  
pisemnego, jak i ustnego, brana będzie pod uwagę ocena wyŜsza. 
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W przypadku braku oceny z przedmiotu wybranego kandydat/ka otrzymuje 0 punktów. Przy braku 
oceny z języka obcego nowoŜytnego lub języka polskiego kandydat/ka nie jest dopuszczony do 
postępowania rekrutacyjnego.  
Na I rok studiów filologii niderlandzkiej przyj ęci zostan ą kandydaci z najwi ększą liczb ą 
punktów według limitu przyj ęć. 

 
Szczegółowe Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.kfn.uni.wroc.pl  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie licencjackie)  
 
Na studia będą przyjęci zostaną kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata w zakresie filologii 
niderlandzkiej. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na dyplomie ze 
studiów pierwszego stopnia,  w ramach ustalonego limitu. 
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalno ść:                FILOLOGIA FRANCUSKA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                 studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Kandydatów z maturą uzyskaną według nowych zasad obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. W 
postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyłącznie wyniki z maturalnych egzaminów pisemnych.  
Punkty procentowe ze świadectwa dojrzałości są przeliczane na punkty rekrutacyjne według 
następujących współczynników: 

 
Lp. Przedmiot Poziom Współczynnik 

rozszerzony 1,0 
JĘZYK FRANCUSKI (PISEMNY) 

podstawowy 0,7 1 
LUB INNY JĘZYK OBCY NOWOśYTNY (PISEMNY) rozszerzony 0,7 

rozszerzony 0,8 
2 JĘZYK POLSKI (PISEMNY) 

podstawowy 0,5 
rozszerzony 0,6 

3 
 PRZEDMIOT WSKAZANY PRZEZ KANDYDATA 
(PISEMNY) podstawowy 0,4 

 
JeŜeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie pods tawowym i rozszerzonym wzi ęty 
zostanie pod uwag ę wynik korzystniejszy dla kandydata. 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 
 
STARA MATURA  

Kandydatom ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według starych zasad oceny maturalne przeliczane 
są na punkty z nowej matury wg następującego przelicznika: 
 
Skala ocen 1-6 
 

 
 

Ocena 

Punkty 
przeliczeniowe 

za egzamin 
z języka 

francuskiego 
 w części 
pisemnej 

Punkty 
przeliczeniowe 

za egzamin  
z języka 

francuskiego 
 w części ustnej 

Punkty 
przeliczeniowe  
za egzamin z 

języka 
nowo Ŝytnego  w 
części pisemnej 

Punkty 
przeliczeniowe 
 za egzamin z 

języka 
nowo Ŝytnego  w 

części ustnej 

Punkty 
przeliczeniowe 

za egzamin  
z języka 

polskiego   
w części 
pisemnej 

Celująca 50 35 35 25 30 
Bardzo dobra 40 28 28 20 24 
Dobra 30 21 21 15 18 
Dostateczna 20 14 14 10 12 
Dopuszczająca 10 7 7 5 6 
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Skala ocen 2-5 
 

 
 

Ocena 

Punkty 
przeliczeniowe 

za egzamin 
z języka 

francuskiego 
 w części 
pisemnej 

Punkty 
przeliczeniowe 

za egzamin  
z języka 

francuskiego 
 w części ustnej 

Punkty 
przeliczeniowe za 
egzamin z języka 
nowo Ŝytnego  w 
części pisemnej 

Punkty 
przeliczeniowe za 
egzamin z języka 
nowo Ŝytnego  w 

części ustnej 

Punkty 
przeliczeniowe 

za egzamin  
z języka 

polskiego   
w części 
pisemnej 

Bardzo dobra 50 35 35 25 30 
Dobra 35 24,5 24,5 17,5 21 
Dostateczna 20 14 14 10 12 
 
 
W wyniku post ępowania rekrutacyjnego powstaj ą dwie listy rankingowe: dla kandydatów 
znających j ęzyk francuski i dla kandydatów znaj ących inny j ęzyk nowo Ŝytny. Limit miejsc jest 
dzielony mi ędzy kandydatów z matur ą uzyskan ą wg nowych i starych zasad proporcjonalnie do 
liczby tych kandydatów. 
Uwaga: przewiduje si ę utworzenie tylko jednej grupy licz ącej dwadzie ścia osób, które zdawały na 
maturze inny j ęzyk nowo Ŝytny. Je śli kandydatów b ędzie mniej, studia z j ęzykiem francuskim 
nauczanym od podstaw nie b ędą uruchomione.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifr.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu dyplomów licencjackich w zakresie filologii francuskiej lub 
porównywalnych. Kryterium przyjęcia jest ocena na dyplomie. 
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalno ść:  FILOLOGIA  HISZPA ŃSKA  
 
Struktura studiów :  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                                       studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Kandydatów z maturą uzyskaną według nowych zasad obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. W 
postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyłącznie wyniki z maturalnych egzaminów pisemnych na 
poziomie rozszerzonym. Brak oceny z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym jest 
jednoznaczny z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego. Punkty ze świadectwa dojrzałości 
są przeliczane według następujących współczynników: 

 
Lp. Przedmiot Poziom Współczynnik 

JĘZYK HISZPAŃSKI 
 

rozszerzony 1,0 

albo   1 
INNY JĘZYK OBCY NOWOśYTNY 
 

rozszerzony 0,9 

2 JĘZYK POLSKI  rozszerzony 0,7 

3 

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DO WYBORU LUB PRZEDMIOT 
DODATKOWO WYBRANY WSKAZANY PRZEZ KANDYDATA   
(jeśli będzie to język obcy - inny ni Ŝ wskazany w 
punkcie 1 )  

rozszerzony 0,5 

 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 
 
STARA MATURA   

Kandydatom posiadającym świadectwo dojrzałości uzyskane według starych zasad oceny maturalne 
przeliczane będą na punkty według zasad podanych w poniŜszych tabelach. 
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Skala ocen: 1-6 
 

Punkty przeliczeniowe 
za egzamin z j ęzyka obcego 

z części ustnej 

Punkty przeliczeniowe 
za drugi przedmiot zdawany 

w części pisemnej Ocena 

j. hiszpa ński inny 
j. obcy 

Punkty 
przeliczeniowe 
z j. polskiego 

z części 
pisemnej 

 
j. hiszpa ński pozostałe 

przedmioty 

celująca 50 45 35 30 25 
b.  dobra 40 36 28 24 20 
dobra 30 27 21 18 15 
dostateczna 20 18 14 12 10 
dopuszczająca 10 9 7 6 5 

 
Skala ocen: 2-5 
 

Punkty przeliczeniowe 
za egzamin z j ęzyka 

obcego z cz ęści ustnej 

Punkty przeliczeniowe 
za drugi przedmiot zdawany  

w części pisemnej Ocena 

j. hiszpa ński inny 
j. obcy 

Punkty 
przeliczeniowe 
z j. polskiego  

z części 
pisemnej j. hiszpa ński pozostałe 

przedmioty 

bardzo dobra 50 45 35 30 25 
dobra 35 31,5 24,5 21 17,5 
dostateczna 20 18 14 12 10 

 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego sporządzone zostaną dwie listy rankingowe. Limit miejsc 
zostanie podzielony między kandydatów z nową i starą maturą proporcjonalnie do liczby tych 
kandydatów. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifr.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą w pierwszej kolejności  absolwenci studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. O miejscu na liście rankingowej 
zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. 
O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci 
innych ośrodków prowadzących studia pierwszego stopnia w zakresie filologii hiszpańskiej.  
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
 
specjalno ść:  FILOLOGIA  SŁOWIA ŃSKA   
   - profil rosyjski 
   - profil czeski 

  - profil serbski/ chorwacki 
   - profil ukraiński 
  
Struktura studiów :   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
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Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  
 

Lp Przedmiot Poziom Przelicznik 
Język rosyjski podstawowy 

albo 
rozszerzony 

0,7 
 
1,0 

albo język angielski podstawowy 
albo 
rozszerzony 

0,6 
 
0,9 

1 

albo język niemiecki podstawowy 
albo 
rozszerzony 

0,6 
 
0,9 

2 Język polski podstawowy 
albo 
rozszerzony 

0,5 
 
0,7 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z części pisemnej  egzaminu maturalnego. 
Punkty rekrutacyjne wyliczone przy uŜyciu przelicznika za punkty z poszczególnych przedmiotów 
zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym sumują się. Lista rankingowa kandydatów 
sporządzona zostanie na podstawie wyliczonej w ten sposób punktacji.  
 
STARA MATURA  

W konkursie świadectw będą brane pod uwagę oceny z egzaminu dojrzałości: 
1. z języka polskiego  (z ocen z egzaminu pisemnego i ustnego, brana będzie pod uwagę 

korzystniejsza) 
2. z języka obcego  (do wyboru przez kandydata: język rosyjski, język angielski, język niemiecki); z 

ocen z egzaminu pisemnego i ustnego brana będzie pod uwagę korzystniejsza. 
 
Absolwenci szkół profilowanych, którzy nie maj ą obowi ązku zdawania na maturze j ęzyka obcego, 
mog ą zostać przyj ęci, jeśli zdawali j ęzyk obcy jako drugi przedmiot wybrany. 
Oceny będą przeliczane na punkty: 
Punktacja za oceny z przedmiotu: 

 skala ocen 1-6 : 

celuj ący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj ący 
100 pkt. 80 pkt. 60 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 

  
 skala ocen 2-5 : 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt. 80 pkt. 40 pkt. 

 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Absolwenci 3-letnich studiów pierwszego stopnia filologii słowiańskiej (jedna z czterech specjalizacji) - 
odbytych w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – na podstawie konkursu 
dyplomów licencjackich.  Kryterium przyjęcia jest ocena na dyplomie. 

 
 
Kierunek:   FILOLOGIA POLSKA  
     
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
               studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
     
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyŜszą liczbę punktów na listach rankingowych 
sporządzonych oddzielnie dla kandydatów zdających nową i starą maturę. Na podstawie tych list zostanie 
sporządzona końcowa lista rankingowa (lista przyjętych), na której do wysokości limitu przyjęć, liczba 
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miejsc dla osób z nową i starą maturą będzie proporcjonalna do liczby kandydatów z poszczególnych 
grup. 
 
NOWA MATURA  

Kandydatów z nową maturą obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. WyraŜone w procentach wyniki 
egzaminu maturalnego zostaną przeliczane na punkty w stosunku 1% = 1 punkt. 
 Lista rankingowa zostanie ułoŜona na podstawie sumy punktów uzyskanych przez zdającego w części 
pisemnej  egzaminu maturalnego z: - języka polskiego : punkty z poziomu podstawowego pomnoŜone 
zostaną przez współczynnik 0,8, a punkty z poziomu rozszerzonego przez współczynnik 1,0 ( poziom 
korzystniejszy dla kandydata). 
 - języka obcego nowo Ŝytnego : punkty z poziomu podstawowego pomnoŜone zostaną przez 
współczynnik 0,8, a punkty z poziomu rozszerzonego przez współczynnik 1,0 ( poziom korzystniejszy dla 
kandydata).     
- dowolnego przedmiotu wybranego , z którego kandydat uzyskał najwyŜszą liczbę punktów: punkty z 
poziomu podstawowego pomnoŜone zostaną przez współczynnik 0,8, a punkty z poziomu rozszerzonego 
przez współczynnik 1,0 (poziom korzystniejszy dla kandydata). 
 
STARA MATURA  

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw, a pod uwagę brane będą oceny z egzaminu dojrzałości z 
następujących przedmiotów: język polski, j ęzyk obcy nowo Ŝytny, przedmiot wybrany  (zgodnie z 
moŜliwościami wyboru na egzaminie dojrzałości). W przypadku dwóch ocen z wymienionych 
przedmiotów na świadectwie dojrzałości pod uwagę brana będzie ocena korzystniejsza. 
Oceny przeliczane będą na punkty według poniŜszych zasad: 

skala ocen 1-6 

Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 
100 80 60 40 20 

 
skala ocen 2-5 

Bardzo dobry Dobry Dostateczny 
100 70 40 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifp.uni.wroc.pl  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Na studia zostaną przyjęci w pierwszej kolejności absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 
pierwszego stopnia filologii polskiej prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski, do wyczerpania limitu 
miejsc. 
Na pozostałe miejsca mogą być przyjęci: 
- absolwenci studiów  pierwszego stopnia filologii polskiej, 
- absolwenci studiów humanistycznych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych 
magisterskich. 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej ułoŜonej na podstawie oceny na dyplomie  
w ramach ustalonego limitu. 
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WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH 
50-145 Wrocław, ul. Szewska 48 
I p. pok. 101, tel. 071 37-52-223 

 
kierunki studiów:   ARCHEOLOGIA 

ETNOLOGIA 
HISTORIA 
HISTORIA SZTUKI 

   KULTUROZNAWSTWO 
MUZYKOLOGIA 
PEDAGOGIKA 
PSYCHOLOGIA  

 
 
Kierunek:  ARCHEOLOGIA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) (pierwszy nabór na studia 2-letnie       
                     odbędzie się w roku akademickim 2009/2010). 

 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Do obliczania punktów w rankingu  brane będą pod uwagę wyniki pisemnego  egzaminu maturalnego z 
następujących przedmiotów: historia , geografia , język obcy . Liczba procentów uzyskanych na poziomie 
rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, zaś na poziomie podstawowym przez 
współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i rozszerzony porównuje się i bierze pod 
uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla kandydata. 
Podstawą ułoŜenia listy rankingowej będzie suma punktów uzyskanych z wymienionych przedmiotów. 
  
STARA MATURA  

Brane pod uwagę będą oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów: historia, geografia i j ęzyk 
obcy (ustne i pisemne) . JeŜeli kandydat posiada na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu 
zarówno w części ustnej i pisemnej, brana będzie pod uwagę suma punktów z obu części egzaminu. 
 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
Podstawą przyjęcia na studia będą listy rankingowe, ułoŜone proporcjonalnie dla liczby zgłoszeń 
kandydatów z „nową” i „starą” maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.archeo.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek:   ETNOLOGIA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA   

Kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, w którym o miejscu zajętym na 
liście rankingowej decydować będzie punktacja uzyskana na egzaminie maturalnym na poziomie 
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podstawowym lub rozszerzonym  z dwóch przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród 
następujących: język polski, geografia, historia, historia sztuki, w iedza o społecze ństwie. Liczba 
procentów uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, zaś na 
poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i rozszerzony 
porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla kandydata. 
Podstawą ułoŜenia listy rankingowej będzie suma punktów uzyskanych z wymienionych przedmiotów. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs  świadectw dojrzało ści , w którym o miejscu zajętym 
na liście rankingowej decydować będzie średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów zdawanych 
na maturze. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Liczba miejsc dla kandydatów ze „starą i nową” maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby osób, 
które zostaną objęte procedurą konkursu świadectw. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.etnologia.uni.wroc.pl  
   
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 

Na studia drugiego stopnia etnologii przyjmowani będą absolwenci licencjackich studiów etnologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego  na podstawie oceny na  dyplomie licencjackim. 
O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci 
etnologicznych studiów licencjackich  innych uczelni  na podstawie rankingu  ocen  na dyplomie 
ukończenia studiów licencjackich, w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
 
Kierunek:   HISTORIA 
 
Struktura studiów :  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – pierwszy nabór  odbędzie się   
w roku akademickim 2009/2010 

 
specjalizacje :  
nauczycielska: historia z wiedzą o społeczeństwie; historia i język angielski  
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; dokumentalistyka konserwatorska; regionalistyka 
 
Zasady przyj ęć na  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjack ie) 
 
NOWA MATURA  

W postępowaniu rekrutacyjnym brana będzie pod uwagę punktacja z pisemnego egzaminu z historii. 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje liczba punktów procentowych za poziom podstawowy 
pomnoŜonych przez współczynnik 0,5 lub punktów procentowych uzyskanych za poziom rozszerzony, 
pomnoŜonych przez współczynnik 1,0. 
 
STARA MATURA  

W postępowaniu rekrutacyjnym brany będzie pod uwagę wyłącznie wynik pisemnego testu 
kwalifikacyjnego z historii . Test obejmować będzie program historii na poziomie szkoły średniej. W 
teście znajduje się 50 pytań. Za kaŜdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 2 punkty, za odpowiedź 
błędną lub brak odpowiedzi kandydat otrzymuje 0 punktów. Z testu moŜna uzyskać od 0 do 100 punktów. 
Egzamin uwaŜa się za zdany, jeśli kandydat otrzyma co najmniej 58 punktów. 
Na studia będą przyjęci kandydaci, którzy zdadzą egzamin i otrzymają największą liczbę punktów (w 
ramach ustalonego limitu miejsc). 
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Kandydaci na specjalizację nauczycielską oraz na pozostałe specjalizacje będą przyjmowani odrębnie w 
ramach ustalonych limitów miejsc. 

 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą będą proporcjonalne do liczb kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (w ramach ustalonego limitu przyjęć). 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.hist.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek:   HISTORIA SZTUKI  
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
        studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzało ści , w którym brane będą pod 
uwagę punkty z następujących przedmiotów z egzaminu maturalnego pisemnego : 
- język polski 
- historia sztuki lub historia 
- język obcy. 
O przyjęciu na studia będzie decydować suma punktów procentowych uzyskanych za poziom 
podstawowy pomnoŜonych przez współczynnik 0,5  lub za poziom rozszerzony  pomnoŜonych przez  
współczynnik 1,0 z poszczególnych przedmiotów (brany będzie pod uwagę wynik korzystniejszy dla 
kandydata). 
Brak któregoś z wyŜej wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzało ści , w którym brane będą pod 
uwagę oceny z następujących przedmiotów z egzaminu dojrzałości: 
-   język polski (ocena z pisemnej pracy egzaminacyjnej) 
- historia lub historia sztuki (ocena z pisemnej pracy egzaminacyjnej lub egzaminu ustnego wg uznania 
kandydata) 
-  język obcy (ocena z pisemnej pracy egzaminacyjnej lub egzaminu ustnego wg uznania kandydata, lub 
teŜ ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku braku moŜliwości zdawania języka 
obcego na egzaminie maturalnym, np. w liceach plastycznych).  
O przyjęciu na studia będzie decydować średnia ocen z wyŜej wymienionych przedmiotów. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Brak oceny na świadectwie z wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego. 
 
W ramach ustalonego limitu miejsc liczba miejsc dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą będzie 
proporcjonalna do liczby kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ihsz.hist.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów 
licencjackich historii sztuki. 
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Podstaw ą przyj ęcia jest rozmowa kwalifikacyjna  z zakresu wiedzy o sztuce, która jest punktowana w 
skali 0-30 pkt. Na studia będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyŜszą ilość punktów w ramach 
ustalonego limitu miejsc. 
 
 
Kierunek:   KULTUROZNAWSTWO  
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  
                      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Zasady przyj ęć na  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjack ie) 
 
NOWA MATURA  

Konkurs świadectw, tj. ranking wg sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z egzaminów 
pisemnych  na poziomie rozszerzonym:  
- język polski 
- język obcy   
- jeden z przedmiotów  do wyboru : wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, historia muzyki. 
 
W przypadku braku punktów z któregoś przedmiotu na poziomie rozszerzonym kandydat otrzymuje 0 
punktów za ten przedmiot, co nie dyskwalifikuje go z postępowania rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA  

Konkurs świadectw, tj. ranking sumy punktów wyliczonych na podstawie ocen  na świadectwie 
dojrzałości z następujących przedmiotów: 
- język polski (pisemny) 
- język obcy (ustny) 
- jeden z przedmiotów do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, historia muzyki 
(ustny lub pisemny – korzystniejszy dla kandydata). 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, 
ale skutkuje otrzymaniem 0 punktów na ten przedmiot. 
Limit miejsc zostanie podzielony  proporcjonalnie do liczby kandydatów z „nową” i „starą” maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów 
licencjackich. 
Podstaw ą przyj ęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, punktowana w skali 0-15 pkt. Jej tematem są 
problemy współczesnej kultury oraz wiedza z szeroko pojętej humanistyki zdobyta w trakcie studiów 
licencjackich. Do pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 1 
punktu. 
 
 
Kierunek:  MUZYKOLOGIA 
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
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Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 

 
NOWA MATURA I STARA MATURA  

Rozmowa kwalifikacyjna , która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
muzykologicznych. Dotyczyć ona będzie umiejętności muzycznych (w zakresie podstawowym), ściśle z 
nimi związanych zdolności analizowania utworów muzycznych oraz predyspozycji do studiowania na 
kierunku humanistycznym. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt.  
Kandydat musi posiadać umiejętność gry na instrumencie, co najmniej w zakresie podstawowej szkoły 
muzycznej. 
O przyjęciu (w ramach ustalonego limitu przyjęć) decyduje ranking punktów.  
 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni będą laureaci I, II i III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Witoldzie Lutosławskim. 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

 
O przyjęcie na studia mogą się starać absolwenci kierunku muzykologia, teoria muzyki, edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, którzy uzyskali dyplom co najmniej licencjacki. 
Podstawą przyjęcia będzie ranking ocen na dyplomie w ramach ustalonego limitu przyjęć. 

 
 

Kierunek:  PEDAGOGIKA   
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
specjalno ść:  kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna  
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjack ie) 
 
NOWA MATURA  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:  
konkurs świadectw  dojrzało ści  na podstawie wyników egzaminu maturalnego uzyskanych z 
przedmiotów  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wariant korzystniejszy dla  kandydata):   
- języka polskiego  

 - historii, biologii, geografii, historii sztuki, matematyki, wiedzy o społecze ństwie, historii muzyki 
(jeden przedmiot do wyboru przez kandydata). 
 
oraz sprawdzian praktyczny z zakresu:  
- poprawno ści wymowy i pisania  (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem 
artykulacji i  płynności oraz umiejętnością pisania  tekstu pod dyktando); 
- predyspozycji muzycznych  (kandydat winien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 
wysokości dźwięku, melodii); 
- predyspozycji plastycznych  (kandydat winien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie percepcji 
barw i kształtów oraz wzajemnej ich zaleŜności). 
 
Przy kwalifikacji na studia w ramach limitu miejsc brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez 
kandydatów z powyŜszych przedmiotów oraz wynik kwalifikacji praktycznej. 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów uzyskanych na 
podstawie świadectwa maturalnego i ze sprawdzianu praktycznego.   Punkty procentowe  uzyskane z 
przedmiotów na poziomie podstawowym mnoŜy się przez  0,5  a na   poziomie rozszerzonym przez 1,0. 
KaŜdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali  0 – 15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 
praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z kaŜdego elementu sprawdzianu. Niezaliczenie 
jednego z elementów sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata. 
 
STARA MATURA  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs świadectw dojrzało ści na podstawie średniej ilości punktów obliczonych na podstawie  ocen 
uzyskanych z egzaminu dojrzałości  z:  
- języka polskiego (z cz ęści ustnej i pisemnej)    
- historii biologii geografii, wiedzy o społecze ństwie( jeden przedmiot do wyboru przez kandydata ) 
– ocena z cz ęści ustnej 
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Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
oraz sprawdzian praktyczny w zakresie: 
- poprawno ści wymowy i pisania  (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem 
artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania  tekstu pod dyktando); 
- predyspozycji muzycznych  (kandydat winien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 
wysokości  dźwięku, melodii); 
- predyspozycji plastycznych  (kandydat winien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie percepcji 
barw i kształtów oraz wzajemnej ich zaleŜności).  
       
Przy kwalifikacji na studia w ramach limitu miejsc brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez 
kandydatów z powyŜszych przedmiotów oraz wynik kwalifikacji praktycznej. KaŜdy element sprawdzianu 
oceniany będzie w skali  0 – 15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie 
minimum 8 punktów z kaŜdego elementu sprawdzianu. Niezaliczenie jednego z elementów sprawdzianu 
dyskwalifikuje kandydata. 
Przyjęcie w ramach ustalonego limitu nastąpi w oparciu o listę rankingową utworzoną na podstawie sumy 
punktów. .                
 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą będą proporcjonalne do liczby kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu przyjęć.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek:  PEDAGOGIKA 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjack ie) 
 
NOWA  MATURA  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs  świadectw dojrzało ści na podstawie wyników uzyskanych na maturze (w części pisemnej) z 
przedmiotów: 
- języka polskiego -  poziom  podstawowy lub rozszerzon y 
- historii, biologii, geografii, historii sztuki, his toria muzyki matematyki, wiedzy o społecze ństwie 
(jeden przedmiot do wyboru przez kandydata)  - poziom podstawowy lub rozszerzony 
 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów  procentowych 
uzyskanych z przedmiotów za poziom podstawowy (ze współczynnikiem 0,5)  lub  poziom rozszerzony 
(współczynnik 1,0) w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
STARA  MATURA  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs świadectw dojrzało ści na podstawie średniej ilości punktów obliczonych na podstawie   ocen  
uzyskanych z egzaminu dojrzałości z:   
-  języka polskiego (z cz ęści ustnej i pisemnej) 
- historii, biologii geografii, wiedzy o społecze ństwie (jeden przedmiot do wyboru przez 
kandydata)  - ocena z cz ęści ustnej 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
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skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Lista rankingowa  sporządzona zostanie na podstawie średniej ilości punktów obliczonych na podstawie 
ocen uzyskanych z powyŜszych przedmiotów. 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą będą proporcjonalne do liczby kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu  przyjęć. 
 
Po II semestrze studenci wybierają jeden z profili studiów: 
- animacja społeczno-kulturalna 
- edukacja dorosłych i marketing społeczny 
- edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
- organizacja edukacji i edukacja regionalna 
- pedagogika opiekuńcza z terapią 
- pedagogika zdrowia z arteterapią 
- poradnictwo i pomoc psychologiczna 
- praca socjalna 
- resocjalizacja 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek:  PEDAGOGIKA 
Struktura studiów:     studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
                                      
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

 
Podstawą kwalifikacji na studia jest: 
- dyplom licencjata  studiów pedagogicznych i nauczycielskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów 
licencjackich w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji, 
- średnia ocen ze studiów licencjackich  potwierdzona przez macierzystą uczelnię. 
 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona w oparciu o średnią ocen uzyskaną w czasie 
studiów licencjackich. 

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)   
dla absolwentów studiów innych niŜ pedagogiczne i nauczycielskie 
 
Podstawą kwalifikacji na studia jest: 
- dyplom licencjata  lub zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich w przypadku otrzymania 
dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji, 
- średnia ocen ze studiów licencjackich potwierdzona przez macierzystą uczelnię 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona w oparciu o średnią ocen uzyskaną w czasie 
studiów licencjackich. 
 

 
Kierunek:  PSYCHOLOGIA 
Struktura studiów:   jednolite studia magisterskie (5-letnie) 
 
Zasady przyj ęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
NOWA MATURA  

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie świadectwa dojrzałości przelicza punkty wyraŜone w 
procentach, uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym z części pisemnej . Liczba procentów 
uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, zaś na poziomie 
podstawowym przez współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i rozszerzony porównuje 
się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszego dla kandydata. 
Na świadectwie dojrzałości kandydat musi wykazać się punktacją z języka polskiego  oraz z dwóch 
przedmiotów   spośród trzech : biologia, matematyka, historia. 
Lista rankingowa zostanie ustalona na podstawie sumy punktów uzyskanych z powyŜszych przedmiotów. 
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STARA MATURA  

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs świadectw . Pod uwagę brane będą najwyŜsze oceny (z 
części pisemnej lub ustnej) z: języka polskiego  oraz jednego  przedmiotu  spośród trzech : biologia, 
matematyka, historia.  W sytuacji braku oceny na egzaminie dojrzałości, któregoś wymienionych 
przedmiotów, uwzględnione zostaną oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Punkty uzyskane po przeliczeniu ocen z egzaminu dojrzałości będą mnoŜone przez współczynnik 1,0, 
zaś punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej przez współczynnik 
0,5. 
Podstawą do sporządzenia listy rankingowej będzie suma punktów  z powyŜszych przedmiotów  
przeliczonych przez odpowiednie przeliczniki. 
Liczba miejsc dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą będzie proporcjonalna do liczby kandydatów 
przystępujących do postępowania rekrutacyjnego. 
Na studia zostanie przyj ęta jedna osoba (ponad planowany limit miejsc) b ędąca laureatem X 
,,Konkursu o Indeks”, organizowanego przez ,,Charak tery” – magazyn psychologiczny dla 
kaŜdego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.psychologia.uni.wroc.pl  
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WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 
50-145 Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26 

     administracja - pok. nr 103, tel. 071 3752-301 , ul. Ku źnicza 46/47 
prawo - pok. nr 20, tel. 071 3752-334, ul. Uniwersy tecka 22/26 

          ekonomia - pok. nr  2.19,  tel. 071 3752- 899, ul. Uniwersytecka 7/10 
 
kierunki studiów:  ADMINISTRACJA 
   EKONOMIA 

PRAWO 
 
Kierunek:   ADMINISTRACJA  
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA  

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt. 

Waga 

poziom podstawowy 0,3 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 
poziom podstawowy 0,1 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,2 
poziom podstawowy 0,3 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
JeŜeli egzamin maturalny z danego przedmiotu był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i 
rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie wynik egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla 
kandydata, po uwzględnieniu odpowiednich współczynników. 
 
STARA  MATURA  

L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli z danego przedmiotu kandydat zdawał 
egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to w konkursie bierze się pod uwagę tylko jedną z ocen, 
korzystniejszą dla kandydata. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości są przeliczane na punkty według 
następujących reguł: 
 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
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Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest 
sumą wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw 
są mnoŜone przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów.  
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia administracji mogą ubiegać się: 

• absolwenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackich) administracji Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego po złoŜeniu wymaganych 
dokumentów; 

• absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackich) 
administracji lub kierunków pokrewnych, tj. ekonomii, zarządzania, nauk politycznych, nauk 
społecznych, stosunków międzynarodowych, ochrony środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz innych uczelni wyŜszych, po zdaniu egzaminu wst ępnego.  

 
Egzamin wst ępny: 
Test  (anonimowy, o charakterze zamkniętym, jednokrotnego wyboru) zawiera 100 pytań z: 

� historii administracji (50 pytań), 
� prawa administracyjnego (50 pytań). 

 
Na 100 pytań naleŜy odpowiedzieć w czasie 70 minut. 
Za kaŜdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Kandydat, który uzyskał mniej niŜ 64 
punkty - nie zdał egzaminu. 
Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, zostaną przyjęci kandydaci, którzy zdali egzamin i uzyskali 
największą liczbę punktów. 
Pytania są opracowane na podstawie  podręczników, które zostaną podane do wiadomości w materiałach 
dotyczących rekrutacji.   
 
 
Kierunek:   PRAWO 
 
Struktura studiów:  jednolite studia magisterskie (5-letnie) 
 
Zasady przyj ęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA  

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,3 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 
poziom podstawowy 0,1 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,2 
poziom podstawowy 0,3 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli egzamin maturalny z danego przedmiotu 
był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie wynik 
egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla kandydata, po uwzględnieniu odpowiednich 
współczynników. 
 



 29 

STARA  MATURA  

L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4  
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4  
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli z danego przedmiotu kandydat zdawał 
egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to w konkursie bierze się pod uwagę tylko jedną z ocen, 
korzystniejszą dla kandydata. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty 
według następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest 
sumą wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw 
są mnoŜone przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek:   EKONOMIA 
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  

   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia ( 3-letnie licencjack ie) 
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA  

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,3 1. Matematyka pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 
poziom podstawowy 0,1 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,2 
poziom podstawowy 0,3 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli egzamin maturalny z danego przedmiotu 
był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie wynik 
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egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla kandydata, po uwzględnieniu odpowiednich 
współczynników. 
 
STARA MATURA  

L.p. Przedmiot Waga 
1. Matematyka 0,4 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli z danego przedmiotu kandydat zdawał 
egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to w konkursie bierze się pod uwagę tylko jedną z ocen, 
korzystniejszą dla kandydata. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty 
według następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest 
sumą wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw 
są mnoŜone przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia ekonomii (2-letnie magi sterskie) 

 
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia ekonomii (specjalność: integracja europejska lub 
ekonomia menedŜerska) mogą ubiegać się: 

� absolwenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ekonomii i fizyki ze 
specjalnością ekonofizyka Uniwersytetu Wrocławskiego po złoŜeniu wymaganych dokumentów. 
Absolwenci fizyki ze specjalnością ekonofizyka przyjmowani będą zgodnie z porozumieniem 
zawartym między realizującymi tę specjalność wydziałami: Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz 
Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii; 

� absolwenci niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia ekonomii UWr. oraz absolwenci 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunków 
ekonomicznych innych wyŜszych uczelni, po zdaniu egzaminu wst ępnego .  

 
Egzamin wst ępny: 
test z matematyki z elementami statystyki (40 pytań), makroekonomii (20 pytań), mikroekonomii (30 
pytań), rachunkowości (10 pytań). 
Na 100 pytań naleŜy odpowiedzieć w czasie 120 minut. 
Za kaŜdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Kandydat, który uzyskał mniej niŜ 64 
punkty – nie zdał egzaminu. 
Na studia zostaną przyjęci ci kandydaci, którzy zdali egzamin i uzyskali największą liczbę punktów, aŜ do 
wyczerpania limitu miejsc. 
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WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII 
50-204 Wrocław,   pl. Maksa Borna 9 

pok. 102, tel. 071 37-59-357, 071 37 - 59 464  tel. /fax. 071 321-76-82 
 
kierunki studiów:   ASTRONOMIA, FIZYKA 
Kierunek:              ASTRONOMIA 
Struktura studiów:     studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjack ie): 

 
W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu maturalnego lub 
egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka (fizyka z astronomi ą, fizyka i astronomia), 
matematyka, chemia i informatyka (elementy informat yki). Jedyny wyjątek stanowią kandydaci ze 
starą maturą, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości matematyki i fizyki. Mogą oni przystąpić do 
egzaminu wstępnego z tych przedmiotów, obejmujących program liceum. Ocena z egzaminu wstępnego 
w skali 4-stopniowej traktowana jest tak jak ocena z egzaminu dojrzałości. 
Komisja tworzy listę rankingową kandydatów na podstawie parametru rekrutacyjnego (S) wynikającego 
z ocen wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Liczbę punktów z kaŜdego przedmiotu 
ustala się osobno, w następujący sposób: 
 
• STARA MATURA  — ocenę z egzaminu dojrzałości lub z egzaminu wstępnego przelicza się na 

punkty według tabeli, a uzyskany wynik mnoŜy się przez 2; 
 

ocena liczba punków 
(skala 6-stopniowa) 

liczba punktów 
(skala 4-stopniowa) 

celująca 100  
bardzo dobra 90 100 
dobra 70 75 
dostateczna 50 50 
dopuszczająca 30  

 
• NOWA MATURA 2002  — wynik egzaminu maturalnego podany w punktach mnoŜy się przez 2. Jeśli 

matematyka zdawana była na poziomie rozszerzonym, to uzyskane za ten poziom punkty mnoŜy się 
dodatkowo przez 1,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i rozszerzony porównuje się i bierze 
pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla kandydata. 

• NOWA MATURA  — wynik egzaminu maturalnego podany w procentach przelicza się na punkty (1% 
= 1 punkt). Jeśli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, to uzyskane punkty mnoŜy się 
przez 1,5. Jeśli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym punkty uzyskane z 
obydwu poziomów porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy 
dla kandydata. 
 

Spośród wyników za egzaminy maturalne z chemii i inform atyki brany jest pod uwag ę wynik (X) 
korzystniejszy dla kandydata. Parametr rekrutacyjny  (S) jest sum ą punktów uzyskanych z fizyki 
(F), matematyki (M) i pozostałych przedmiotów (X): 

S = F + M + X 
Do przyjęcia na studia astronomiczne konieczne jest uzyskanie minimum 50 punktów. 
Dla kandydatów ze starą i nową maturą sporządzone będą oddzielne listy rankingowe. Liczba przyjętych 
z kaŜdej listy będzie proporcjonalna do liczby kandydatów. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.astro.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek:                   FIZYKA 
specjalno ści:   
• fizyka do świadczalna 
• fizyka teoretyczna 
• nauczanie fizyki i matematyki 
• fizyka komputerowa, 
• fizyka medyczna 
• ekonofizyka 
• fizyka nauczycielska 
●     technologie informatyczne 
●     modelowanie układów biologicznych 
●     fizyka nowych materiałów 
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Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) – w specjalnościach:  
           fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, fizyka komputerowa, fizyka medyczna, 
                     ekonofizyka, nauczanie fizyki i matematyki, technologie informatyczne,   

modelowanie układów biologicznych. 
            
           studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) - w specjalnościach:  
                       fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, fizyka komputerowa,  
           fizyka nauczycielska, fizyka medyczna, fizyka nowych materiałów. 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjack ie) 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu maturalnego lub 
egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka (fizyka z astronomi ą, fizyka i astronomia), 
matematyka, chemia, informatyka (elementy informaty ki) i biologia. Jedyny wyjątek stanowią 
kandydaci ze starą maturą, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości matematyki lub fizyki. Mogą oni 
przystąpić do egzaminu wstępnego z tych przedmiotów, obejmujących program liceum. Ocena z 
egzaminu wstępnego w skali 4 stopniowej traktowana jest tak jak ocena z egzaminu dojrzałości. 
Komisja tworzy listę rankingową kandydatów na poszczególne specjalności na podstawie parametru 
rekrutacyjnego (S) wynikającego z ocen wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. 
Liczbę punktów z kaŜdego przedmiotu ustala się osobno, w następujący sposób: 
 
• STARA MATURA  - ocenę z egzaminu dojrzałości lub z egzaminu wstępnego przelicza się na punkty 

według tabeli, a uzyskany wynik mnoŜy się przez 2; 
 

ocena liczba punków 
 (skala 6-stopniowa) 

liczba punktów 
(skala 4-stopniowa) 

celująca 100  
bardzo dobra 90 100 
dobra 70 75 
dostateczna 50 50 
dopuszczająca 30  

 
• NOWA MATURA 2002  - wynik egzaminu maturalnego podany w punktach mnoŜy się przez 2. Jeśli 

matematyka zdawana była na poziomie rozszerzonym, to uzyskane za ten poziom punkty mnoŜy się 
dodatkowo przez 1,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i rozszerzony porównuje się i bierze 
pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla kandydata. 

• NOWA MATURA  - wynik egzaminu maturalnego podany w procentach przelicza się na punkty (1% = 
1 punkt). Jeśli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, to uzyskane punkty mnoŜy się 
przez 1,5. Jeśli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym punkty uzyskane z 
obydwu poziomów porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy 
dla kandydata.  
 

Spośród wyników za egzaminy maturalne z chemii, informatyki i biologii brany jest pod uwagę wynik (X) 
najkorzystniejszy dla kandydata. Parametr rekrutacyjny (S) jest sumą punktów uzyskanych z fizyki (F), 
matematyki (M), i pozostałych przedmiotów (X): 

 
S = F + M + X . 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.wfa.uni.wroc.pl 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby z dyplomem co najmniej licencjata w zakresie fizyki, astronomii, 
chemii lub z dyplomem inŜyniera.  
Podstawą postępowania kwalifikacyjnego będzie rozmowa kwalifikacyjna. Do rozmowy kwalifikacyjnej 
dopuszczone będą tylko te osoby, które zrealizowały program studiów licencjackich dający moŜliwość 
spełnienia, w trakcie studiów drugiego stopnia, wymagań stawianych absolwentowi magisterskich 
studiów fizyki.  
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia podstawową wiedzę z fizyki i matematyki na poziomie 
określonym w standardach licencjackich studiów fizyki, umiejętność logicznego myślenia i formułowania 
wniosków w analizie standardowych problemów fizyki. Obowi ązujące zakresy wiedzy, wła ściwe dla 
wybranych specjalno ści, są określone w postaci zatwierdzonych przez Rad ę Wydziału wykazów 
zagadnie ń z podstawowych działów fizyki, matematyki i inform atyki.  Wykazy te są udostępnione 
kandydatom w Dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału, co najmniej na rok przed 
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rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest 
uzyskanie co najmniej 6 punktów na rozmowie kwalifikacyjnej punktowanej w skali od 0 do 10.  

 
Na studia drugiego stopnia bez rozmowy kwalifikacyjnej  przyjmowani są absolwenci studiów 
licencjackich Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z lat 2007 i 2008, którzy w trakcie 
tych studiów nie powtarzali semestru, uzyskali średnią arytmetyczną z ocen ze studiów powyŜej 3,85 i 
których specjalność na studiach licencjackich jest zgodna z wybraną specjalnością studiów drugiego 
stopnia.  
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WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH 
50-138 Wrocław, ul. Ku źnicza 35,  

tel. 071 37-52-221 
 
kierunki studiów:   BIOLOGIA 
specjalizacja nauczycielska:  biologia z chemi ą      
    OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
ZASADY OGÓLNOWYDZIAŁOWE:  
1. Liczba miejsc dla kandydatów z now ą i starą matur ą na wszystkich kierunkach studiów zostanie 
ustalona proporcjonalnie do liczby osób, które zostaną objęte procedurą rekrutacyjną .  
 
2. Oceny ze starej matury  przeliczane będą na punkty w sposób podany w poniŜszej tabeli: 

skala ocen 1-6 skala ocen  2-5 
ocena punkty ocena Punkty 
dopuszczająca 30         
dostateczna 50   dostateczna 50 
dobra  70     dobra                75 
bardzo dobra  90   bardzo dobra 

  
100 

celująca         100   
 
3. Przy procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatów z now ą matur ą brana będzie pod uwagę 
punktacja z części pisemnej  egzaminu maturalnego. Brak punktacji za wymagany przedmiot nie 
dyskwalifikuje kandydata, lecz skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
4. Kandydaci ze star ą matur ą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie dojrzałości na 
punkty. Brane będą pod uwagę oceny z części pisemnej b ądź ustnej egzaminu dojrzałości. W 
przypadku dwóch róŜnych ocen będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza.       
 
 
Kierunek :   BIOLOGIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                                   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Rekrutacja na kierunek biologia prowadzona jest na dwie specjalizacje: Biologia oraz Biologia z 
chemi ą. Biologia z chemią jest specjalizacją nauczycielską. Jej ukończenie na poziomie licencjackim 
uprawnia do nauczania biologii oraz chemii w gimnazjum. Dla studentów specjalizacji Biologia 
(nienauczycielska) blok pedagogiczny nie będzie organizowany i jej absolwenci nie będą mieć uprawnień 
do pracy w szkole. Absolwenci obu specjalizacji będą przyjmowani na dwuletnie, studia drugiego stopnia. 
 
NOWA MATURA           

Podstawą rekrutacji będą wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z biologii (biologia z ochroną 
środowiska) i jednego przedmiotu do wyboru: chemii, matematyki, j ęzyka nowo Ŝytnego na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
W przypadku zdawania przez kandydata przedmiotu na poziomie rozszerzonym uzyskany wynik będzie 
mnoŜony przez współczynnik 2. JeŜeli liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego po 
zastosowaniu przelicznika będzie niŜsza niŜ z poziomu podstawowego, brany będzie pod uwagę wynik 
egzaminu korzystniejszy dla kandydata. 
Lista rankingowa zostanie sporządzona według liczby uzyskanych punktów. Brak oceny na egzaminie 
maturalnym z przedmiotu do wyboru nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego lecz 
skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot.  
 
STARA MATURA  

Kandydaci ze star ą matur ą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie dojrzałości na 
punkty. Brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości. W przypadku 
zdawania przedmiotu w części ustnej jak i pisemnej, pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza. 
W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą oceny z biologii , dalej z chemii, geografii, a w razie 
konieczności z fizyki i języka nowoŜytnego. 
 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
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Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się: 
a/ absolwenci studiów licencjackich biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i biologii innych uniwersytetów, 
w których kierunek ten uzyskał akredytację, 
b/ absolwenci studiów licencjackich biologii innych uczelni, w których kierunek do tej pory nie uzyskał 
akredytacji,  
c/ absolwenci innych kierunków studiów licencjackich. 
 
Punktacja: Absolwenci spełniający wymogi podpunkt a, którzy w czasie studiów uzyskali średnią z ocen 
nie niŜszą niŜ 3,76 są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Wszyscy pozostali kandydaci rekrutowani b ędą wył ącznie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 5 punktów. Wynik rozmowy jest pozytywny, gdy kandydat uzyska 
przynajmniej 3 punkty. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów, w ustalonym 
limicie przyjęć. 
 
 
Kierunek:  OCHRONA ŚRODOWISKA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
         
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 

 
NOWA MATURA  

Podstawą rekrutacji kandydatów będą  wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów do wyboru: 
biologia (biologia z ochroną środowiska), chemia, geografia, fizyka, matematyka na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
W przypadku zdawania przez kandydata przedmiotu na poziomie rozszerzonym uzyskany wynik będzie 
mnoŜony przez współczynnik 2. Uzyskane wartości będą sumowane. 
 
STARA MATURA  

W przypadku kandydatów ze starą matur ą, brany jest pod uwagę wynik egzaminu dojrzało ści  
jednego  z trzech obowi ązkowych przedmiotów: biologia (biologia z ochron ą środowiska), chemia, 
geografia oraz ocena uzyskana na świadectwie dojrzałości  z dodatkowego przedmiotu spośród pięciu 
wymienionych: biologia (biologia z ochron ą środowiska), chemia, geografia, fizyka, matematyka. 
W przypadku  zdawania na maturze przedmiotu zarówno w części ustnej jak i pisemnej, pod uwagę 
brana jest ocena korzystniejsza. 
 
O kolejności na liście rankingowej decydować będzie suma uzyskanych punktów. 
 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci  i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 

- posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia 
- przystąpienie do egzaminu 
 

Zagadnienia do egzaminu: 
I. Ekologia 

1. Co to róŜnorodność biologiczna 
2. Omów adaptację organizmów do środowiska na wybranych przykładach 
3. Wymień i omów rodzaje tolerancji ekologicznej 
4. Omów właściwości populacji; wymień czynniki ekologiczne ograniczające liczebność i 

rozmieszczenie populacji 
5. Wymień typy ekosystemów i ich produktywność 
6. Porównaj pojęcia ,,ekosystemy a biomy” 
7. Scharakteryzuj las i łąkę jako przykłady odrębnych ekosystemów 
8. Omów fito- i zoocenozę w jeziorach i rzekach 
9. Omów cykle biogeochemiczne na wybranym przykładzie 
10. Wymień i scharakteryzuj międzygatunkowe interakcje na wybranych przykładach 

II. Ochrona przyrody 
1. Podaj sposoby klasyfikowania systemów przyrodniczych 
2. Jakie są cele ochrony przyrody 
3. Omów prawne i instytucjonalne uwarunkowania ochrony przyrody w Polsce i na świecie 
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4. Co to jest Sieć Natura 2000 
5. Wymień i omów formy ochrony przyrody w Polsce 
6. Scharakteryzuj system obszarów chronionych na Dolnym Śląsku 
7. Omów odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody 
8. Jakie są biologiczne metody ochrony przed szkodnikami i wektorami chorób 
9. Omów czynną i bierną ochronę przyrody 
10. Wymień obszary chronione w Polsce 

III. Zagro Ŝenia i ochrona środowiska 
1. Charakterystyka gleb w Polsce; przyczyny degradacji oraz ochrona i rekultywacja 
2. Scharakteryzuj budowę atmosfery; porównaj naturalne i antropogeniczne zmiany w 

atmosferze, podaj sposoby przeciwdziałania 
3. Omów obieg wody w przyrodzie, zanieczyszczenia i ochronę wód kontynentalnych 
4. Dlaczego zuboŜanie biologicznej róŜnorodności jest problemem środowiskowym 
5. Wymień antropogeniczne przyczyny zmian klimatu i omów efekt cieplarniany 
6. Co to jest dziura ozonowa i jej ekologiczne konsekwencje 
7. Co to jest monitoring środowiska i jakie organizmy pełnią funkcję bioindykatorów 
8. Omów dokumenty Szczytu Ziemu w Rio oraz Rio+10 
9. Jakie są załoŜenia zrównowaŜonego rozwoju, wskaźniki i metody realizacji 
10. Eksplozja demograficzna w populacji ludzkiej, jakie są przyczyny i przewidywane 

konsekwencje dla środowiska 
Polecana literatura: 

- Ekologia – Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności,  Charles J. Krebs, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1997 
- Środowisko przyrodnicze Polski, [Starker & red.], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 

 
Egzamin oceniany jest w skali od 2 do 5. Do pozytywnego zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie 
oceny dostatecznej. 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych ocen w ustalonym limicie przyjęć. 
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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3 

pok.  29, tel. 071 37-55-205 – europeistyka, stosun ki mi ędzynarodowe 
pok. 34, tel. 071 37-55-265 - filozofia 

pok. 34, tel. 071 37-55-200 – politologia 
pok. 28, tel. 071 37-55-266 – socjologia 

 
kierunki studiów:  EUROPEISTYKA 

FILOZOFIA 
POLITOLOGIA 
SOCJOLOGIA 

    STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE 
 
Kierunek:   EUROPEISTYKA 
struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia (3-l etnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA  

O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Ranking kandydatów zostanie ustalony na podstawie 
wyników uzyskanych na maturze. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą uwzględniane punkty z 
następujących przedmiotów: 
- z języka obcego nowo Ŝytnego   – punkty uzyskane w części pisemnej egzaminu na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym- z historii – punkty uzyskane na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym - z wiedzy o społecze ństwie – punkty uzyskane na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym  
Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym będą mnoŜone przez współczynnik 2,0. JeŜeli uzyskana w 
ten sposób liczba punktów będzie mniejsza niŜ  liczba punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, 
pod uwagę brany będzie poziom korzystniejszy dla kandydata. 
Jeśli kandydat nie zdawał na maturze, któregoś z wyŜej wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten 
egzamin 0 punktów, ale moŜe starać się o przyjęcie na studia. 
Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, przyjęci będą kandydaci z najwyŜszą liczbą punktów 
procentowych uzyskanych za wymienione wyŜej przedmioty. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci ze ,,starą maturą” zdają egzamin w formie pisemnego testu , którego treść w około 70% 
obejmuje materiał historii Polski i historii powszechnej od XVIII wieku, a w około 30% geografię polityczna 
i gospodarczą. Egzamin punktowany jest w skali ocen od 2 do 5. Egzamin uwaŜa się za zdany jeśli 
kandydat uzyska ocenę co najmniej dostateczną (3,0). 
JeŜeli wielu kandydatów uzyska tę samą ocenę, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby 
przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o  przyjęciu zadecydują dodatkowe kryterium: wyŜsza średnia 
ocen na świadectwie dojrzałości z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie między kandydatów  ze stara i nową maturą, 
przystępujących do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl  

 
Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (2-let nie magisterskie) 

 
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku 
studiów. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Listę rankingową tworzy się na podstawie wyników testu 
kompetencyjnego. Lista zagadnień obejmujących materiał testu kompetencyjnego jest zamieszczona na 
stronach internetowych Instytutu Politologii. 
 
 
Kierunek: FILOZOFIA 
 
struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) - specjalność: komunikacja  
 społeczna 
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Zasady przyj ęć na  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjack ie)  
 
Kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości. 
Wszyscy kandydaci będą umieszczani  na dwóch listach rankingowych, odrębnych dla kandydatów z 
„nową” i „starą” maturą. 
Liczba przyjętych osób ze „starą” i „nową” maturą będzie ustalona procentowo, jako równa 
procentowemu udziałowi kandydatów ze „starą’ i „nową” maturą w ogólnej liczbie kandydatów. 
Ranking punktów otrzymanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o przyjęciu na studia do 
wyczerpania limitu miejsc, przy zachowaniu podanej wyŜej proporcji kandydatów ze „starą i „nową” 
maturą. 
 
NOWA MATURA  

Punktowane będą wyniki egzaminu maturalnego. Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na 
maturze w części pisemnej i ustnej z tym, Ŝe: 
 

• punkty procentowe uzyskane z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym są mnoŜone 
przez    1,5. 

• z kaŜdego przedmiotu bierze się pod uwagę tylko jeden poziom egzaminu 
 
JeŜeli wielu kandydatów uzyska tą samą ilość punktów, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby 
przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o przyjęciu zadecyduje dodatkowe kryterium: wyŜsza liczba 
punktów z pisemnego egzaminu z języka polskiego. 
 
STARA MATURA  

Punktowane będą wyniki egzaminu dojrzałości. Uwzględnia się wszystkie oceny z tym, Ŝe: 
 

• punkty za oceny z przedmiotów: język polski oraz filozofia mnoŜone są przez  1,5 
 

Punktacja za oceny z przedmiotu: 
Skala ocen 1 - 6 

celuj ący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj ący 

100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

 
Skala ocen 2 - 5 

bardzo dobry dobry dostateczny 

100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
Zsumowane punkty stanowią podstawę sporządzenia listy rankingowej. 
JeŜeli wielu kandydatów uzyska tą samą ilość punktów, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby 
przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o przyjęciu zadecyduje dodatkowe kryterium: wyŜsza liczba 
punktów z: 

• z języka polskiego, następnie 
• z egzaminu pisemnego z języka polskiego 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.filozofia.uni.wroc.pl 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego 
stopnia filozofii. 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie licencjackim. W oparciu o to 
kryterium sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku gdy na liście rankingowej w ramach 
ustalonego limitu przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną o przyjęciu rozstrzygnie średnia 
arytmetyczna ocen ze studiów licencjackich. 
 
 
Kierunek: FILOZOFIA 
Specjalno ść: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
 
struktura studiów:  studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
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Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie ) 
 
O przyjęcie ubiegać się mogą osoby z dyplomem  dowolnego kierunku studiów pierwszego lub drugiego 
stopnia. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów 
uzyskanych za: 
- ocenę programu studiów dokonywaną pod kątem jego kompatybilności z programem studiów 
magisterskich, 
- ocenę na dyplomie studiów, 
- rozmowę kwalifikacyjną.  
 
- Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie zainteresowań i planów edukacyjnych kandydata (w 
nawiązaniu do odbytych  studiów ). Rozmowa będzie oceniania w skali punktowej od 0 do 100. Za wynik 
pozytywny rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się uzyskanie minimum 40 punktów. 
-  Program  studiów  oceniany będzie w skali punktowej od 0 do 50. 
- Wynik ukończenia studiów  (ocena na dyplomie ) oceniany będzie w skali punktowej od 30 do 50 (ocena 
mnoŜona będzie przez 10; przykładowo ocena studiów: dostateczny plus daje wynik 35 punktów).  
 
 
Kierunek:  POLITOLOGIA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
              studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

 
Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia (3-l etnie licencjackie) 

 
NOWA MATURA  

O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Ranking kandydatów zostanie ustalony na podstawie 
wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą uwzględniane 
punkty z następujących przedmiotów:  
języka nowo Ŝytnego  – punkty uzyskane w części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym, 
historii  – punkty uzyskane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym , 
wiedzy o społecze ństwie  – punkty uzyskane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 
Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym będą mnoŜone przez współczynnik 2,0. JeŜeli uzyskana w 
ten sposób liczba punktów będzie mniejsza niŜ  liczba punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, 
pod uwagę brany będzie poziom korzystniejszy dla kandydata. 
Jeśli kandydat nie zdawał na maturze, któregoś z wyŜej wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten 
egzamin 0 punktów, ale moŜe starać się o przyjęcie na studia. 
Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, przyjęci będą kandydaci z najwyŜszą liczbą punktów 
procentowych uzyskanych za wyŜej wymienione przedmioty. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci ze ,,starą maturą” zdają ustne egzaminy wst ępne  z historii oraz wiedzy o społecze ństwie 
i współczesnych stosunkach mi ędzynarodowych.  Podczas egzaminu kandydaci losują 2 zestawy 
pytań. KaŜdy z nich zawiera dwa pytania. W pierwszym zestawie będzie jedno pytanie z historii Polski i 
jedno pytanie z historii powszechnej (od XVIII w.). Drugi zestaw będzie zawierał po jednym pytaniu z 
wiedzy o społeczeństwie oraz ze współczesnych stosunków międzynarodowych. Lista pyta ń 
egzaminacyjnych znajduje si ę na stronach internetowych Instytutu Politologii 
(www.politologia.uni.wroc.pl).  
Nota końcowa z egzaminu wstępnego jest średnią ocen uzyskanych z egzaminu z historii oraz z 
egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tyko ci 
kandydaci, którzy uzyskają co najmniej ocenę dostateczn ą z kaŜdego egzaminu . Egzamin punktowany 
będzie w skali ocen od 2 do 5. JeŜeli kilku kandydatów uzyska tę samą średnią, a przyjęcie ich 
wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o kolejności przyjęć decydują 
dodatkowe kryteria: 1) wyŜsza ocena z egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na egzaminie wstępnym 
oraz 2) wyŜsza średnia ocen na świadectwie dojrzałości z historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Kandydaci na studia stacjonarne, którzy na egzaminie wstępnym uzyskają średnią ocenę co najmniej 3,0, 
a nie zostaną przyjęci z powodu braku miejsc, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym 
na studia niestacjonarne bez konieczności ponownego zdawania egzaminu wstępnego, jeśli wyraŜą taką 
wolę przed dniem rozpoczęcia egzaminów na studia niestacjonarne. Kandydaci nie zakwalifikowani na 
studia niestacjonarne we Wrocławiu  z powodu braku miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie bez 
egzaminów na studia niestacjonarne  w Miliczu. 

 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie między kandydatów  ze stara i nową maturą, 
przystępujących do postępowania rekrutacyjnego. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl  
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Kierunek:  SOCJOLOGIA 
 
struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

  studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Lista rankingowa utworzona zostanie w oparciu o sum ę punktów ze świadectwa dojrzało ści z 
nast ępujących przedmiotów: 
1. języka polskiego 
2. wiedzy o społeczeństwie 
3. historii lub matematyki 
 
JeŜeli kandydat uzyskał z egzaminu maturalnego punkty zarówno z poziomu podstawowego jak i 
rozszerzonego, brany będzie pod uwagę poziom korzystniejszy dla kandydata. Jednocześnie punkty 
uzyskane na poziomie rozszerzonym będą mnoŜone przez współczynnik 1,5. 
Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych wyŜej egzaminów, 
otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale moŜe starać się o przyjęcie na studia. 
 
STARA MATURA  

Egzamin pisemny w formie testu obejmującego: język polski, histori ę, WOS i matematyk ę. Egzamin 
uwaŜa się za zdany, jeśli kandydat uzyska minimum 60 punktów na 100 moŜliwych. 
 
Ranking kandydatów ustalany jest osobno dla kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą. Udział przyjętych 
odpowiada proporcjonalnie liczbie kandydatów z ,,nową” maturą i liczbie tych kandydatów ze ,,starą” 
maturą, którzy zdali egzamin pisemny. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.socjologia.uni.wroc.pl 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

 
Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii lub innych niŜ 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 ksiąŜek 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:  STOSUNKI  MI ĘDZYNARODOWE 
Struktura studiów:     studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Postępowanie rekrutacyjne bazuje na konkursie wyników maturalnych . W oparciu o nie sporządza się 
listę rankingową. W odniesieniu do starych i nowych matur tworzy się odrębne listy rankingowe. Liczba 
miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą 
i nową maturą, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
NOWA MATURA  

Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na maturze, w części pisemnej i ustnej, na poziomach 
podstawowym i rozszerzonym (korzystniejszym dla kandydata) oraz bez jego określenia (zgodnie z 
uregulowaniami prawnymi MNiSW). Zsumowaniu podlegają punkty ze zdawanych przedmiotów, 
natomiast nie sumuje się punktów z poziomów w obrębie tego samego przedmiotu. 
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Postępowanie rekrutacyjne 

I Etap 
Przeliczanie procentowych punktów maturalnych na punkty egzaminacyjne wg wzoru: 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie podstawowym oraz z języka/-ów 
(polskiego i/lub innego) bez określonego poziomu x 0,5 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie rozszerzonym x 1,0. 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap 
JeŜeli wielu kandydatów uzyska tą samą ilość punktów, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby 
przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o przyjęciu zadecyduje dodatkowe kryterium: wyŜsza liczba 
punktów z przedmiotów: 

a) na poziomie rozszerzonym, następnie 
b) z języka/-ów (polskiego i/lub innego) bez określonego poziomu, następnie 
c) na poziomie podstawowym. 

 
III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
 
STARA MATURA  

Postępowanie rekrutacyjne 

I Etap 
Wszystkie uzyskane na maturze oceny przelicza się na punkty egzaminacyjne. 
 

Przedmioty zdawane na maturze 
Skala ocen 1 – 6 Skala ocen 2 - 5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne 
dopuszczający 20   
dostateczny 40 dostateczny 50 

 dobry 60 dobry 70 
bardzo dobry 80 bardzo dobry 100 
celujący 100   
 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap 
JeŜeli wielu kandydatów uzyska tą samą ilość punktów, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby 
przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o przyjęciu zadecyduje dodatkowe kryterium: wyŜsza liczba 
punktów  egzaminacyjnych z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. 
 
III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ism.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Kandydat powinien spełnić następujące warunki: 
- posiadać dyplom licencjata lub magistra w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych, 

ekonomicznych i prawnych, 
- zdać egzamin wstępny w formie rozmowy składający się z dwóch części: 

-część pierwsza  – rozmowa kwalifikacyjna w zakresie jednego zagadnienia (do wyboru przez 
kandydata) w oparciu o listę 40 zagadnień z przedmiotów kierunkowych i podstawowych realizowanych 
na kierunku stosunki międzynarodowe na studiach I stopnia, 
-część druga  – sprawdzian znajomości wybranego przez kandydata języka obcego (spośród: j. angielski,  
j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski) w zakresie: gramatyki, słownictwa, konwersacji. 
 
Punktacja:  

- z części pierwszej kandydat moŜe uzyskać maksymalnie 10 punktów, 
- z części drugiej kandydat moŜe uzyskać maksymalnie 10 punktów, 
Egzamin uwaŜa się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum po 5 punktów w kaŜdej części rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
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- za średnią ocen ze studiów: 
za średnią od 3,0 do 3,499 – 3 punkty; 
za średnią od 3,5 do 3,999 – 3,5 punktów, 
za średnią od 4,0 do 4,499 – 4 punkty; 
za średnią od 4,5 do 4,999 – 4,5 punktów, 
za średnią 5,0 – 5 punktów. 

 
Lista rankingowa obejmuje sumę punktów z dwóch części rozmowy oraz punkty uzyskane za średnią 
ocen na studiach. 
 
Wykaz zagadnień egzaminacyjnych na egzaminie wstępnym: 

1. System wiedeński w Europie - geneza, podstawy, charakter.  
2. Zjednoczenie Niemiec - przyczyny, znaczenie dla układu sił w Europie.  
3. Zimna wojna - geneza, mechanizmy, ewolucja.  
4. Radziecka strefa wpływów w Europie.  
5. Porównaj pozycję ustrojowo - polityczną i kompetencje prezydentów Stanów Zjednoczonych, 

Republiki Francuskiej i RFN.  
6. NajwaŜniejsze relacje polityczno - prawne zachodzące pomiędzy egzekutywą a legislatywą w 

systemach politycznych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, RFN, Szwajcarii.  
7. Geopolityka - jej podłoŜe, twórcy, kierunki.  
8. Ekopolityka globalna.  
9. Międzynarodowe systemy ochrony praw mniejszości narodowych.  
10. Polityka narodowościowa II RP.  
11. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe.  
12. Uczestnicy stosunków międzynarodowych, podmiotowość polityczno-międzynarodowa i  

prawno-międzynarodowa. Uczestnicy państwowi i pozapaństwowi.  
13. Przejawy procesu globalizacji we współczesnym świecie.  
14. Światowy system bezpieczeństwa - modele, instytucjonalne rozwiązania.  
15. Podmiotowość prawno - międzynarodowa.  
16. Źródła prawa dyplomatycznego.  
17. Zagraniczna polityka ekonomiczna.  
18. Kurs walutowy i jego wpływ na bilans płatniczy.  
19. Środki masowego przekazu w międzynarodowych stosunkach kulturalnych.  
20. ZróŜnicowanie kulturowe ludności świata a stosunki międzynarodowe.  
21. Cel klauzul usztywniających przy wyborze prawa.  
22. System źródeł prawa prywatnego międzynarodowego w prawie krajowym i 

międzynarodowym.  
23. Polska w organizacjach międzynarodowych.  
24. ONZ - rola w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.  
25. RóŜnice wyjaśniania w naukach społecznych od wyjaśniania w naukach przyrodniczych?  
26. Charakterystyka badań stosunkami międzynarodowymi w okresie międzywojennym (tzw. 

"legalizm"/"idealizm").  
27. Na czym polega międzyrządowy charakter Wspólnot Europejskich?  
28. Pozycja prawa wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich.  
29. Ochrona praw człowieka w systemie krajowym i międzynarodowym. 
30. Ewolucja koncepcji ochrony praw człowieka oraz rola praw człowieka we współczesnych 

stosunkach międzynarodowych.  
31. Rola handlu zagranicznego w gospodarce i korzyści z wymiany międzynarodowej.  
32. Sposoby płatności i finansowania handlu zagranicznego.  
33. Polityka Polski wobec rozpadu ZSRR.  
34. Stosunki polsko - amerykańskie po 1989 r.  
35. Integracja gospodarcza.  
36. Unia Walutowa.  
37. Prognozowanie a przewidywanie - podobieństwa i róŜnice na podstawie definicji tych pojęć.  
38. Typologia metod prognostycznych wg J. Kukułki (aktywne, pasywne).  
39. Przyczyny tzw. eksplozji demograficznej oraz prognozy wzrostu liczby ludności w XXI wieku.  
40. Czym róŜnią się wojny i konflikty zbrojne na przełomie XX / XXI wieku od klasycznych 

konfliktów zbrojnych. 
 
Studenci muszą wskazać wybrane przez siebie specjalizacyjne seminarium magisterskie w trakcie 
postępowania rekrutacyjnego. 
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WYDZIAŁ CHEMII 
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 

pok. 8, tel. 071 37-57-290 i 071 37-57-291 
 
Kierunek:  CHEMIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
    
specjalno ści:  CHEMIA PODSTAWOWA 
    CHEMIA ŚRODOWISKA  
               INFORMATYKA CHEMICZNA  
   CHEMIA BIOLOGICZNA 
  
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA:  

Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej utworzonej na podstawie średniej liczby punktów 
uzyskanych z egzaminu pisemnego  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (poziom 
korzystniejszy dla kandydata) z następujących przedmiotów: 

1. Chemia 
2. Matematyka 
3. Fizyka z astronomią 
4. Informatyka 
5. Biologia 
6. Język polski 
7. Język nowoŜytny 
8. Geografia 
9. Historia 
10. Wiedza o społeczeństwie 

 
Punktacja wyniku uzyskanego z przedmiotu (egzamin p isemny) na nowej maturze: 
Liczba punktów za przedmiot = % uzyskanych punktów z przedmiotu na maturze 
Punkty uzyskane za egzamin zdany na poziomie podstawowym będą mnoŜone przez współczynnik 1,0, a 
za egzamin zdany na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. 
Punkty dodatkowe: 
Za zdawanie na maturze przedmiotu: chemia, matematyka, informatyka lub fizyka z astron omi ą 
przyznaje się dodatkowo 15 pkt. (po obliczeniu średniej) za kaŜdy wymieniony przedmiot.  
 
STARA MATURA  

Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej wg średniej liczby punktów ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. 
W pierwszej kolejno ści uwzgl ędnia si ę ocen ę z  pisemnego  egzaminu dojrzało ści, w drugiej 
kolejno ści ocen ę z ustnego  egzaminu dojrzało ści (jeśli ucze ń zdawał egzamin tylko w formie 
egzaminu ustnego) 
Punkty dodatkowe: za zdawanie przedmiotu chemia, matematyka  lub fizyka z astronomi ą na maturze 
przyznaje się dodatkowo 15  pkt. (po obliczeniu średniej) za kaŜdy przedmiot. 
 
Punktacja za oceny z przedmiotu: 
 
a. skala ocen 1-6 : 

celuj ący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj ący 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

   
b. skala ocen 2-5 : 

Bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
Sporządzone zostaną odrębne listy rankingowe dla kandydatów ze starą i nową maturą. Liczba osób 
przyjętych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego będzie proporcjonalna do liczby kandydatów z nową i 
starą maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: http://www.chem.uni.wroc.pl/Rekrut.htm 
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Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków: chemia, 
technologia chemiczna, inŜynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, farmacja. 
Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu według oceny na dyplomie ukończenia studiów. 
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WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 
50-384 Wrocław, ul. Joliot-Curie 15 

tel. 071 37-57-892, 071 37-57-893, 071 37-57-894, f ax: 071 37-57-895 
e-mail: egzaminy@math.uni.wroc.pl  lub sekretariat@ii.uni.wroc.pl 

 
kierunki studiów:  INFORMATYKA, MATEMATYKA 
 
Kierunek:                   INFORMATYKA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Kierunek:                   MATEMATYKA 
Specjalności:  matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach 
   zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki 
   matematyka z informatyką 
   biomatematyka 
   nauczycielska 
   nauczanie matematyki i informatyki 
   teoretyczna 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie, poza specjalnością  

nauczycielską)  
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
           
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Odbędzie się wspólne postępowania kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia prowadzone na 
Wydziale w formie studiów  stacjonarnych i  niestacjonarnych . Oddzielnie kwalifikuje się kandydatów, 
którzy zdawali ,,nową maturę”  i oddzielnie kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę”. 
 
NOWA MATURA  

W pierwszej kolejno ści kwalifikuje si ę kandydatów, którzy zdawali matematyk ę na poziomie 
rozszerzonym. Ustala się procedurę obliczania punktów kwalifikacyjnych: Liczba punktów 
kwalifikacyjnych = maksimum z trzech liczb: 3M, 2M+ I oraz 2M+F   

gdzie: 
M jest wyraŜonym w procentach wynikiem matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, 
I jest wyraŜonym w procentach wynikiem matury z informatyki na poziomie rozszerzonym 
F jest wyraŜonym w procentach wynikiem matury z fizyki na poziomie rozszerzonym 
Przyjmuje się, Ŝe I=0 lub F=0 jeŜeli kandydat nie zdawał matury z informatyki lub fizyki na poziomie 
rozszerzonym 
 

W drugiej kolejności będą kwalifikowani kandydaci, którzy zdawali matematykę na poziomie 
podstawowym na podstawie listy rankingowej wyników matury z matematyki. 
Na studia nie b ędą kwalifikowani kandydaci, którzy nie zdawali matema tyki na maturze. 
 
STARA MATURA  

Dla kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę” przeprowadza się pisemny test kwalifikacyjny z 
matematyki, punktowany od 0 do 3000 punktów.  
Na studia stacjonarne będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 1000 punktów, a na 
studia niestacjonarne - kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 700 punktów. 
 
Kandydaci  zaznaczają w kolejności swoje preferencje kierunków i formy studiów, na których chce 
studiować. Opłata rekrutacyjna nie zaleŜy od liczby zaznaczonych preferencji.   
Na podstawie wyników matur / testu sporządzone zostaną listy rankingowe kandydatów, w kolejności 
liczby uzyskanych punktów. Kwalifikacje na poszczególne kierunki oraz formy studiów będą oparte o listy 
rankingowe według wskazanych preferencji. 
Z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunku: matematyka w roku akademickim 2008/2009 
zwolnieni będą dodatkowo, oprócz finalistów i laureatów określonych olimpiad przedmiotowych: 
1. uczestnicy zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej wytypowani przez Komitety Okręgowe 
Olimpiady, 
2. osoby zakwalifikowane do polskich eliminacji konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej  
w zakresie nauk ścisłych, 
3. medaliści i osoby wyróŜnione w Konkursie Prac Uczniowskich z Matematyki organizowanym przez 
redakcję Delty, 
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4. uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 24 punkty za zajęcia obowiązkowe na I roku matematyki na 
Uniwersytecie Wrocławskim, zaliczone w trybie przewidzianym dla uczniów uczestniczących w zajęciach 
na wyŜszych uczelniach. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do  liczby kandydatów z now ą matur ą i star ą 
matur ą, którzy przyst ąpią do post ępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz o studiach na 
kierunkach informatyka i matematyka, dostępne są na stronie domowej Wydziału: 
http://www.wmi.uni.wroc.pl 
oraz na stronach www instytutów: 
Informatyka: http://www.ii.uni.wroc.pl 
Matematyka: http://www.math.uni.wroc.pl 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  na informatyce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata informatyki lub 
inŜyniera informatyka. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik egzaminu. 
Egzamin wst ępny: pisemny, w zakresie przedmiotów: Programowanie, Matematyka dyskretna, 
Algorytmy i struktury danych oraz Analiza numeryczna z programu stacjonarnych studiów  na kierunku 
informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim.          

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2 -letnie magisterskie ) na matematyce  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia na danej specjalności mogą się ubiegać kandydaci posiadający co 
najmniej tytuł licencjata lub równorzędny, o ile zaliczyli program zgodny w co najmniej 70% ze 
standardami kształcenia na kierunku matematyka na studiach pierwszego stopnia. Kandydaci oprócz 
wymaganych dokumentów składanych na studia, powinni dołączyć odpis indeksu z uczelni, na której 
kandydat dotychczas studiował lub suplement do dyplomu 
Egzamin wst ępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka 
na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie przedmiotów: Wstęp do matematyki, Analiza matematyczna, 
Algebra liniowa, Algebra  i rachunek prawdopodobieństwa. 
Egzamin oceniany jest w skali ocen od 2,0 (niedostateczny ) do 5,0 ( bardzo dobry).  Egzamin uwaŜa się 
za zdany, jeŜeli kandydat otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. 
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WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII 
50-138 Wrocław, ul. Ku źnicza 35,  

tel. 071 37-52-995 
 
Kierunek:   BIOTECHNOLOGIA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Przy procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatów z nową maturą brana będzie pod uwagę 
punktacja z części pisemnej. 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zdawali na poziomie 
rozszerzonym chemi ę i jeden z trzech przedmiotów do wyboru: biologi ę, matematyk ę, fizyk ę. 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z dwóch przedmiotów: chemii i do 
wyboru jednego z trzech przedmiotów: biologia, matematyka lub fizyka. 
W przypadku kandydatów z jednakową sumą punktów uzyskanych  z dwóch wymienionych przedmiotów 
brane będą pod uwagę punkty uzyskane kolejno z: 
1) chemii 
2) fizyki 
3) matematyki 
4) biologii 
 
STARA MATURA  

Kandydaci, którzy legitymują się tzw. starą maturą będą kwalifikowani na studia wyłącznie na podstawie 
wyniku rozmowy kwalifikacyjnej   z przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem 
biologii molekularnej i chemii organicznej. Rozmowa punktowana jest w skali 0-50 punktów. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 20 punktów.  
JeŜeli limit miejsc przeznaczonych dla kandydatów ze „starą” maturą nie zostanie wypełniony, miejsca te 
zostaną przeznaczone dla kandydatów z „nową” maturą. 
  
Z postępowania  zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Absolwenci studiów licencjackich biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w czasie studiów z 
wybranych przez Radę Wydziału przedmiotów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,76 będą zwolnieni z 
rozmowy kwalifikacyjnej. Lista przedmiotów branych pod uwagę przy obliczaniu średniej jest dostępna w 
dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii. 
 
Dla pozostałych kandydatów warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
 

1) posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata (do rekrutacji nie 
mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem mgr inŜ. biotechnologii lub mgr 
biotechnologii). 

2) przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich: 
biotechnologii, absolwenci innych wydziałów/uczelni, którzy ukończyli  studia pierwszego stopnia z 
biotechnologii, biochemii, biologii ze specj. mikrobiologii lub ochrony środowiska, chemii i chemii 
biologicznej. 
Kandydaci z innych kierunków studiów i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu 
studiów lub suplement. Kandydaci spoza Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są wykazać się 
znajomością języka angielskiego na poziomie obowiązującym absolwentów studiów licencjackich 
Wydziału Biotechnologii (poziom B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). 
Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego moŜe być dyplom potwierdzający zdanie egzaminu 
Cambridge First Certificate. 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w 
dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii. Rozmowa oceniana jest w skali 
punktowej od 0 do 50 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 
20 punktów. 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. 
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WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 
50-138 Wrocław, ul. Ku źnicza 35,  

tel. 071 37-52-462 
 
kierunki studiów:  GEOGRAFIA 

GEOLOGIA 
 
 

ZASADY OGÓLNOWYDZIAŁOWE:  
1. Liczba miejsc dla kandydatów z now ą i starą matur ą na wszystkich kierunkach studiów zostanie 
ustalona proporcjonalnie do liczby osób, które zostaną objęte procedurą rekrutacyjną .  
 
2. Oceny ze starej matury  przeliczane będą na punkty w sposób podany w poniŜszej tabeli: 

skala ocen 1-6 skala ocen  2-5 
ocena punkty ocena punkty 
dopuszczająca  30        
dostateczna 50    dostateczna   50 
dobra   70      dobra                      75 
bardzo dobra  90    bardzo dobra 

  
100 

celująca  100   
 
3. Przy procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatów z now ą matur ą brana będzie pod uwagę 
punktacja z części pisemnej  egzaminu maturalnego. Brak punktacji za wymagany przedmiot nie 
dyskwalifikuje kandydata, lecz skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
4. Kandydaci ze starą matur ą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie maturalnym na 
punkty. Brane będą pod uwagę oceny z części pisemnej b ądź ustnej egzaminu maturalnego. W 
przypadku dwóch róŜnych ocen będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza.      
 
 
Kierunek:  GEOGRAFIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
specjalizacje nauczycielskie: geografia z biologi ą; geografia z histori ą  
 
Zasady przyj ęć  na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjack ie) 

 
NOWA MATURA  

1. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa zawierająca sumę uzyskanych punktów z przedmiotów: 
języka polskiego, j ęzyka obcego, geografii  oraz jednego z następujących do wyboru :  matematyki, 
fizyki, historii, biologii. 
2. W przypadku osób pragnących studiować specjalizacj ę nauczycielsk ą podstawą przyjęcia będzie 
suma uzyskanych punktów 
Geografia z biologi ą – z języka polskiego, języka obcego, geografii i biologii.  
Geografia z histori ą – z języka polskiego, języka obcego, geografii i historii. 
W przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uzyskane wartości pomnoŜone będą 
przez 1,5, a jeŜeli liczba punktów z poziomu rozszerzonego będzie mniejsza niŜ z poziomu 
podstawowego do rankingu wzięty będzie wynik korzystniejszy dla kandydata. 
 
STARA MATURA  

Przy starej maturze  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski (pisemny 
egzamin dojrzało ści), j ęzyk obcy, geografia i jeden do wyboru spo śród : matematyki, fizyki, 
historii, biologii  – przeliczane wg zasad wydziałowych (brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub 
pisemnej egzaminu dojrzałości). W przypadku zdawania egzaminu dojrzałości z przedmiotu zarówno w 
części ustnej jak i pisemnej pod uwagę brana jest ocena wyŜsza.  

 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
- posiadanie dyplomu ukończenia  studiów pierwszego stopnia   
- przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej 
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- język angielski zaliczony na poziomie co najmniej  A2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego) 

 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia  mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia: 
- uniwersyteckich studiów  geograficznych; 
- innych kierunków: ochrony środowiska, geologii  oraz innych pokrewnych. 
Kandydaci z innych kierunków składają kartę przebiegu studiów lub suplement zostaną zakwalifikowani 
do rozmowy kwalifikacyjnej, jeŜeli program nauczania na macierzystym kierunku wykazuje 70% 
zgodności ze standardami nauczania na kierunku geografia. 
 
Absolwenci akredytowanych studiów licencjackich geograficznych z roku akademickiego 2007/2008, 
którzy uzyskali średnią ze studiów co najmniej 3,76 są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Kandydaci z innych kierunków rekrutowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z geografii w 
zakresie studiów licencjackich. 
Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali od 0 do 5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy 
uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów. 
 
 
Kierunek:  GEOLOGIA 
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
       

Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według punktów uzyskanych z przedmiotów: geografia, 
język   obcy oraz  jednego z czterech przedmiotów:  fizyka, matematyka, chemia, biologia.  
  
NOWA MATURA  

Brana będzie pod uwagę punktacja z nowej matury z przedmiotów: geografia, j ęzyk obcy  (część 
pisemna) oraz jednego z czterech przedmiotów: fizyka, matematyka, chemia, biologia .  
W przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uzyskane wartości pomnoŜone będą 
przez 1,5, a jeŜeli liczba punktów z poziomu rozszerzonego będzie mniejsza niŜ z poziomu 
podstawowego do rankingu wzięty będzie wynik korzystniejszy dla kandydata. 
 
STARA MATURA  

Oceny ze starej matury  będą przeliczane na punkty według zasad ogólnowydziałowych z  przedmiotów: 
geografii, j ęzyka obcego  oraz jednego z czterech przedmiotów  (fizyka,  matematyka, chemia, 
biologia ). Brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości. W przypadku 
zdawania przedmiotu zarówno w części ustnej jak i pisemnej pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza.  

 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci  i finaliści Konkursu Młodych Naukowców Unii 
Europejskiej. 

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
1.  posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
2. przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej, 
3. deklaracja o wyborze specjalizacji oraz tematu pracy magisterskiej. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje znajomość podstawowej terminologii geologicznej w zakresie studiów 
licencjackich (szczególnie mineralogii i petrologii, geologii historycznej, geologii dynamicznej, 
hydrogeologii, geologii regionalnej), znajomość podstawowych metod badawczych geologii, znajomość 
zagadnień związanych z wybranym tematem pracy magisterskiej i motywacja wyboru tematu. 
Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 5 punktów. Wynik uznaje się za pozytywny, jeŜeli 
kandydat uzyska minimum 2 punkty. 
 
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I lub II stopnia: 
- uniwersyteckich studiów geologicznych, 
- innych kierunków pokrewnych 
Kandydaci z innych kierunków składają kartę przebiegu studiów lub suplement. Zostaną oni 
zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, jeŜeli program nauczania na macierzystym kierunku 
wykazuje 70% zgodności ze standardami nauczania na kierunku geologia. 
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Zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej są absolwenci akredytowanych studiów geologicznych licencjackich 
z roku akademickiego 2007/2008, którzy uzyskali w czasie studiów średnią ocen co najmniej 3,76. W 
przypadku zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej kandydatowi przyznaje się maksymalną ilość punktów (5 
punktów). 
W przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niŜ liczba miejsc na studia przyjęci zostaną 
kandydaci z najwyŜszą liczbą punktów. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie średnia 
końcowa ze studiów licencjackich. 
Przyjęcie na poszczególne specjalizacje będzie się odbywało na podstawie listy rankingowej według 
średniej ocen ze studiów. W przypadku zbyt duŜej liczby chętnych na którąkolwiek ze specjalizacji osoby 
z końca listy będą mogły wybrać specjalizację alternatywną (w miarę wolnych miejsc). Minimalna liczba 
osób w grupie wynosi 10. 
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MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA INDYWIDUALNE O PROFILU HUMANIS TYCZNYM 

(KOLEGIUM MISH) 

 
Zasady przyj ęć 
 
1. Jedyną drogą zakwalifikowania do uczestnictwa w Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach 
Humanistycznych jest konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 
predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych. 
Regulamin tych studiów nie przewiduje moŜliwości przeniesienia się z innych kierunków (równieŜ tych, 
które współtworzą MISH). Oznacza to, Ŝe wszyscy kandydaci do Kolegium MISH przystępują do 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Post ępowanie kwalifikacyjne:  
 
I etap: konkurs świadectw dojrzało ści 
 
NOWA MATURA:  

W konkursie świadectw dojrzałości bierze się pod uwagę sumę wszystkich punktów uzyskanych na 
egzaminie maturalnym z następujących przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: język 
polski, jeden j ęzyk obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społe czeństwie oraz ustnego j ęzyka 
polskiego. 
Brak punktacji z któregoś z wymienionych przedmiotów nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem 0 punktów za ten przedmiot. 
 
STARA MATURA  

W konkursie świadectw dojrzałości bierze się pod uwagę sumę wszystkich punktów uzyskanych na 
egzaminie maturalnym z następujących przedmiotów: język polski, jeden j ęzyk obcy, historia. 
Brak oceny z któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
Przelicznik ocen na punkty jest następujący: 

skala ocen od 3 do 5   skala ocen od 2 do 6 
 
bardzo dobry - 100 punktów  celujący - 100 punktów 
dobry  - 80 punktów  bardzo dobry - 90 punktów 
dostateczny - 60 punktów   dobry  - 80 punktów 
     dostateczny - 60 punktów 
     dopuszczający - 40 punktów 
 
2. Po I etapie postępowania kwalifikacyjnego (konkurs świadectw dojrzałości) zostaną sporządzone 
odrębne listy rankingowe dla kandydatów ze starą i nową maturą. 
Do II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych) 
dopuszczone będzie łącznie 40 osób z najwyŜszą punktacją na listach rankingowych. Liczba osób 
zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego będzie proporcjonalna do liczby 
kandydatów ze starą i nową  maturą, biorących udział w I etapie postępowania kwalifikacyjnego. 
W przypadku zbyt duŜej liczby osób ze starą maturą, które uzyskają tą samą sumę punktów, wzięta 
zostanie pod uwagę średnia z pozostałych ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości. 
 
II etap: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj ąca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych 
 
Rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów z róŜnych dziedzin. Wyboru tematu rozmowy oraz 
źródeł i materiałów, w oparciu o które będzie ona prowadzona dokonuje kandydat. Rozmowa ma dać 
obraz pozaszkolnych (nie objętych programem nauczania i nie sprawdzanych na egzaminie maturalnym i 
egzaminie dojrzałości) 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 – 50 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uwaŜa się 
uzyskanie minimum 30 punktów. 
Proponowany temat rozmowy zgłasza kandydat dopuszczony do II etapu postępowania, za pomocą 
poczty elektronicznej (sekretariat.mish@uni.wroc.pl) w terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia listy. Do 
propozycji tematu rozmowy kandydat winien dołączyć informację, z jakich pozycji bibliograficznych 
korzystał przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 2-3 opracowania, w tym jedno o 
charakterze popularno-naukowym). 
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3. Na studia przyj ęci b ędą kandydaci, którzy otrzymaj ą najwy Ŝszą liczb ę punktów w II etapie 
post ępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonego limitu  miejsc. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
moŜna znaleźć na stronie: www.mish.uni.wroc.pl 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 95/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

S  T  U  D  I  A     NIESTACJONARNE 
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WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 
50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15 

pok. 14 (parter), tel. 071 37-52-513 
 
kierunki studiów:  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO ŁECZNA 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 
FILOLOGIA POLSKA 
FILOLOGIA: specjalno ść FILOLOGIA ROSYJSKA, 
          specjalno ść FILOLOGIA HISZPAŃSKA  

 
Kierunek:  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Konkurs świadectw . Brane będą pod uwagę wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów . Punkty nowej matury będą przeliczane według następujących zasad: 

 język polski  (punkty procentowe z poziomu podstawowego pomnoŜone przez współczynnik 0,5; punkty 
procentowe z poziomu rozszerzonego pomnoŜone przez współczynnik 1,0); 
język obcy  (punkty procentowe z poziomu podstawowego pomnoŜone przez współczynnik 0,5; punkty 
procentowe z poziomu rozszerzonego pomnoŜone przez współczynnik 1,0); 
przedmiot do wyboru : historia, historia sztuki, geografia, biologia,  chemia, filozofia, wiedza o 
społeczeństwie, matematyka, fizyka i astronomia (punkty procentowe z poziomu podstawowego 
pomnoŜone przez współczynnik 0,5; punkty procentowe z poziomu rozszerzonego pomnoŜone przez 
współczynnik 1,0). 
 
JeŜeli egzamin maturalny z danego przedmiotu był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i 
rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie wynik egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla 
kandydata, po uwzględnieniu odpowiednich współczynników. 
Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku punktów z któregoś z wyŜej wymienionych 
przedmiotów na danym poziomie kandydat otrzyma 0 punktów za ten poziom przedmiotu.  
 
O miejscu na li ście rankingowej decydowa ć będzie suma punktów rekrutacyjnych. 
 
STARA MATURA  

Konkurs świadectw .  
Pod uwagę brane są następujące egzaminy dojrzałości: 
1.   język polski pisemny i ustny, 
2.   język obcy pisemny i ustny, 
3. do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka lub wiedza o społeczeństwie (w 
przypadku dwóch ocen na egzaminie dojrzałości z wybranego przedmiotu, brana jest pod uwagę ocena 
wyŜsza). 
Oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według poniŜszych zasad: 
 
skala 1-6     skala 2-5 
dopuszczająca  – 2 pkt. 
dostateczna  – 3 pkt.    dostateczny  -  3 pkt. 
dobra   – 4 pkt.    dobra      - 4,5 pkt. 
bardzo dobra  – 5 pkt.    bardzo dobra  – 6 pkt. 
celująca  – 6 pkt. 

 
Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku oceny z części egzaminu z któregoś z wyŜej 
wymienionych przedmiotów kandydat otrzyma 0 punktów za tę część egzaminu. 
W przypadku, gdy większa liczba osób uzyska tę samą liczbę punktów, o przyjęciu na studia zadecyduje 
wysokość średniej ocen ze świadectwa dojrzałości. 
Przyjęci będą kandydaci z największą liczbą punktów w ramach limitu przyjęć. 
Liczba miejsc dla osób ze starą lub nową maturą jest proporcjonalna do liczby kandydatów ze starą i 
nową maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl  
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Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)   
– dla absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia 
innych kierunków zawierających w nazwie specjalności lub specjalizacji słowa „dziennikarstwo” i/lub 
„komunikacja społeczna (komunikowanie społeczne)” uczelni publicznych i niepublicznych. 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia: z ocen ze studiów licencjackich 
(magisterskich)  i oceny na dyplomie licencjackim (magisterskim). Przyjęte zostaną osoby z najwyŜszą 
średnią  ocen  w ramach ustalonego limitu przyjęć.  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)   
– dla absolwentów kierunku innego niŜ dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów  pierwszego i drugiego 
stopnia wszystkich kierunków za wyjątkiem dziennikarstwa i  komunikacji społecznej, legitymujących się 
dyplomem licencjackim, magisterskim, inŜynierskim lub lekarskim. 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia: z ocen ze studiów  i  oceny na dyplomie. 
Przyjęte zostaną osoby z najwyŜszą średnia ocen  w ramach ustalonego limitu przyjęć. 

 
 
Kierunek :   INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO  
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3 -letnie licencjack ie) 
 
O przyjęciu decydować będzie  suma punktów uzyskanych przez kandydata ze świadectwa dojrzałości. 
 
NOWA MATURA  

Zasady punktacji: liczba punktów rekrutacyjnych z d anego przedmiotu jest równa procentowi 
uzyskanych punktów na maturze. Punkty mno Ŝone b ędą przez odpowiednie przeliczniki. 
Sumowane b ędą: 
1.  liczba punktów z pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym. Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym będą mnoŜone przez współczynnik 1,0, a na 
poziomie podstawowym przez 0,5. 
2.   liczba punktów z języka obcego nowoŜytnego na poziomie podstawowym  z części ustnej lub 
pisemnej. 
3. liczba punktów ze wskazanego przez kandydata dowolnego trzeciego przedmiotu  na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym będą mnoŜone przez współczynnik 1,0, a na poziomie 
podstawowym przez 0,5. 
4. liczba punktów z pisemnego egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym pomnoŜona przez 
współczynnik 1,3. 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów. 
 
STARA MATURA  

Zasady punktacji: liczba punktów rekrutacyjnych z d anego przedmiotu jest równa liczbie punktów 
przeliczonych z ocen uzyskanych na świadectwie dojrzało ści ( jeśli przedmiot nie był wybrany na 
egzaminie dojrzałości, podstawą obliczeń będą oceny końcowe z ostatniej klasy szkoły średniej).  
Sumowane b ędą: 
1.  liczba punktów z języka polskiego (z dwu ocen - z egzaminu pisemnego i ustnego - brana będzie pod 
uwagę ocena korzystniejsza), 
2.  liczba punktów z języka obcego nowoŜytnego (z dwu ocen - z egzaminu pisemnego i ustnego - brana 
będzie pod uwagę ocena korzystniejsza), 
3.  liczba punktów z matematyki lub historii (brany pod uwagę będzie przedmiot oceniony wyŜej, a z dwu 
ocen – z egzaminu pisemnego i ustnego – brana będzie pod uwagę ocena korzystniejsza), 
4.  za ocenę z Informatyki jako przedmiotu nadobowiązkowego dolicza się  20 punktów.  

 
Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne następująco: 

Skala 1-6       Skala 2 -5 
 6 (celujący)  100 punktów      -  
 5 (bardzo dobra)            80 punktów   5 (bardzo dobra)  100 punktów 
 4 (dobra)            60 punktów   4 (dobra)          70 punktów 
 3 (dostateczna)       40 punktów          3 (dostateczna)     40 punktów  
 2 (dopuszczająca)       20 punktów        -  



 56 

Za ukończenie pomaturalnego studium o kierunku bibliotekarskim (poświadczone odpowiednim 
dokumentem) doliczać się będzie 40 punktów. 
Za pracę w bibliotece lub ośrodku informacji (na stanowisku bibliotekarskim) na podstawie umowy o 
pracę przez okres minimum 1 roku poświadczoną odpowiednim dokumentem doliczać się będzie 40 
punktów. 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i starą maturą. 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ibi.uni.wroc.pl 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

 
Na studia mogą być przyjęci: 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
prowadzonych na innych uczelniach,   
-  absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków humanistycznych.  
O przyjęcia zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według sumy: średniej ocen ze 
studiów pierwszego stopnia i wyniku egzaminu licencjackiego w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
 
Kierunek:  FILOLOGIA POLSKA 
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
         studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyŜszą liczbę punktów na listach rankingowych 
sporządzonych oddzielnie dla kandydatów zdających nową i starą maturę. Na podstawie tych list zostanie 
sporządzona końcowa lista rankingowa (lista przyjętych), na której do wysokości limitu przyjęć, liczba 
miejsc dla osób z nową i starą maturą będzie proporcjonalna do liczby kandydatów z poszczególnych 
grup. 
 
NOWA MATURA  

Kandydatów z nową maturą obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. WyraŜone w procentach wyniki 
egzaminu maturalnego zostaną przeliczane na punkty w stosunku 1% = 1 punkt. 
 Lista rankingowa zostanie ułoŜona na podstawie sumy punktów uzyskanych przez zdającego w części 
pisemnej  egzaminu maturalnego z: 
    - języka polskiego : punkty z poziomu podstawowego pomnoŜone zostaną przez współczynnik 0,8, a 
punkty z poziomu rozszerzonego przez współczynnik 1,0, . 
    - języka obcego nowo Ŝytnego : punkty z poziomu podstawowego pomnoŜone zostaną przez 
współczynnik 0,8, a punkty z poziomu rozszerzonego przez współczynnik 1,0. 
    - dowolnego przedmiotu wybranego , z którego kandydat uzyskał najwyŜszą liczbę punktów: punkty 
z poziomu podstawowego pomnoŜone zostaną przez współczynnik 0,8, a punkty z poziomu 
rozszerzonego przez współczynnik 1,0.  
 
STARA MATURA  

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw, a pod uwagę brane będą oceny z egzaminu dojrzałości  z 
następujących przedmiotów: język polski, j ęzyk obcy nowo Ŝytny, przedmiot wybrany  (zgodnie z 
moŜliwościami wyboru na egzaminie dojrzałości ). W przypadku dwóch ocen z wymienionych 
przedmiotów na świadectwie dojrzałości pod uwagę brana będzie ocena korzystniejsza. 
Oceny przeliczane będą na punkty według poniŜszych zasad: 

skala ocen 1-6 
Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 

100 80 60 40 20 
 
skala ocen 2-5 

Bardzo dobry Dobry Dostateczny 
100 70 40 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifp.uni.wroc.pl  
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Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Na studia zostaną przyjęci w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej 
prowadzonej przez Uniwersytet Wrocławski. 
Na pozostałe miejsca mogą być przyjęci: 
-  absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii polskiej, 
- absolwenci stacjonarnych studiów humanistycznych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych magisterskich. 
  
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej ułoŜonej na podstawie oceny na dyplomie  
w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 
 
Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalno ść:  FILOLOGIA  ROSYJSKA 
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2- letnie magisterskie) – pierwszy nabór na studia 

odbędzie się w roku akademickim 2009/2010 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 

 
NOWA MATURA  

Brane s ą pod uwag ę wyniki cz ęści pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podsta wowym 
lub rozszerzonym. 
- Za język obcy na poziomie rozszerzonym współczynnik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym – 0,6.  
- Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym – 0,6. 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
 
STARA MATURA  

Warunkiem  przyjęcia na studia jest znajomość języka rosyjskiego, którą naleŜy poświadczyć:  
- przedkładając jeden z dwóch dokumentów (świadectwo dojrzałości//ukończenia szkoły średniej lub 
gimnazjalnej z oceną z języka rosyjskiego albo zaświadczenie o ukończeniu kursu języka rosyjskiego) lub 
- przystępując we wskazanym przez komisję rekrutacyjną terminie do rozmowy kwalifikacyjnej.  
Ponadto obowiązuje konkurs świadectw dojrzało ści:  
Brana b ędzie pod uwag ę korzystniejsza z ocen z egzaminu pisemnego i ustne go z dwóch 
przedmiotów: j ęzyka polskiego i j ęzyka obcego. 
Oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeliczane są na punkty w sposób: 
 
Skala 1-6     Skala 2-5 
6 (celujący)   – 100 pkt.    
5 (bardzo dobry)  – 80 pkt.  5 (bardzo dobry)  – 100 pkt. 
4 (dobry)   – 60 pkt.  4 (dobry)     –  75 pkt. 
3 (dostateczny)  – 40 pkt.  3 (dostateczny)   –  40 pkt. 
2 (dopuszczający)  – 20 pkt. 
 
Za poszczególne przedmioty przydzielane są punkty z uwzględnieniem następujących współczynników: 
za język obcy współczynnik wynosi 1,0. 
za język polski współczynnik wynosi 0,8. 
 
Absolwenci szkół profilowanych, którzy nie mają obowiązku zdawania na maturze języka obcego, mogą 
zostać przyjęci, jeśli zdawali język obcy, jako drugi przedmiot wybrany. 
 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
 
Liczba miejsc zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów z nowa i starą maturą 
przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl  
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Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalno ść:  FILOLOGIA  HISZPA ŃSKA 
 
Struktura studiów:   studia drugiego stopnia (2,5- letnie magisterskie)  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterski e) 
 
Podstawą sporządzenia listy rankingowej będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów. Na studia 
zostaną przyjęte osoby  z najwyŜszymi ocenami na dyplomie w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy 
czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii 
hiszpańskiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu,  
będą mogli ubiegać się absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii hiszpańskiej pochodzący z 
innych ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków 
humanistycznych lub artystycznych. Od kandydatów nie legitymujących się dyplomem licencjata w 
zakresie filologii hiszpańskiej wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2 (wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji 
językowych dopuszczający do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające Diploma de 
Espan�ol Lengua Extranjera, Nivel Intermedio (DELE Intermedio, dawniej DELE Básico) lub Diploma de 
Espan�ol Lengua Extranjera, Nivel Superior zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez 
konieczności przystąpienia do testu kompetencji językowych. 
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WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH 
50-145 Wrocław, ul. Szewska 48 
I p.  pok. 103, tel.  071 37-52-274 

   
kierunki studiów:  ETNOLOGIA ,  
        HISTORIA,  
        KULTUROZNAWSTWO,  
       PEDAGOGIKA,  
        PEDAGOGIKA- specjalność ,,kształcenie zintegrowane  

  i edukacja przedszkolna”,  
            
Kierunek:                    ETNOLOGIA  
Struktura studiów:      studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)                          

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, w którym o miejscu zajętym na 
liście rankingowej decydować będzie punktacja uzyskana na egzaminie maturalnym na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym  z dwóch przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród 
następujących: język polski, geografia, historia, historia sztuki, w iedza o społecze ństwie. Liczba 
procentów uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, zaś na 
poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i rozszerzony 
porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla kandydata. 
Podstawą ułoŜenia listy rankingowej będzie suma punktów uzyskanych z wymienionych przedmiotów. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci będą przyjmowani w oparciu o konkurs  świadectw dojrzało ści , w którym o miejscu zajętym 
na liście rankingowej decydować będzie średnia arytmetyczna wszystkich ocen na świadectwie 
dojrzałości. 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Liczba miejsc dla kandydatów ze „starą” i „nową” maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby 
osób, które zostaną objęte procedurą konkursu świadectw. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.etnologia.uni.wroc.pl  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Podstawą sporządzenia listy rankingowej będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów. Na studia 
zostaną przyjęte osoby z najwyŜszymi ocenami na dyplomie w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy 
czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci  etnologicznych studiów niestacjonarnych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu przyjęć, będą przyjęci 
absolwenci etnologicznych niestacjonarnych studiów licencjackich innych uczelni.   
   
 
Kierunek:  HISTORIA 
 
Struktura :   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – pierwszy nabór na studia  
odbędzie się w    roku akademickim 2009/2010 

 
specjalizacje:   nauczycielska  
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archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; dokumentalistyka konserwatorska; 
regionalistyka 

              
               studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brana będzie pod 
uwagę  suma liczba punktów procentowych uzyskanych na pisemnym  egzaminie maturalnym spośród 
przedmiotów: historia, wiedza o społecze ństwie, historia sztuki, j ęzyk polski na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
Liczba procentów uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, zaś 
na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i 
rozszerzony porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla 
kandydata. 
Brak punktacji z danego przedmiotu nie oznacza dyskwalifikacji kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego lecz skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brana będzie  pod 
uwagę średnia arytmetyczna wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości. 
Oceny przeliczane będą według następującej skali: 
 
skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt. 80 pkt. 60 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 

  
skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt. 70 pkt. 40 pkt. 

 
Liczba miejsc dla kandydatów ze starą i nową maturą będzie proporcjonalny do liczby kandydatów ze 
starą i nową maturą, którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterski e) 

 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjacki kierunków innych niŜ 
historia. Podstawą przyjęcia będzie konkurs dyplomów licencjackich  w ramach ustalonego limitu 
przyjęć. 
 
 
Kierunek:  KULTUROZNAWSTWO 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Konkurs świadectw dojrzało ści,  tj. ranking wg sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z 
egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym:  
- język polski 
- język obcy 
- jeden z przedmiotów do wyboru : historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki. 
 
W przypadku braku punktów z któregoś przedmiotu na poziomie rozszerzonym kandydat otrzymuje 0 
punktów za ten przedmiot, co nie dyskwalifikuje go z postępowania rekrutacyjnego. 
 
STARA MATURA  

Konkurs świadectw, tj. ranking sumy punktów wyliczonych na podstawie  ocen  na świadectwie 
dojrzałości z następujących przedmiotów: 
- język polski (pisemny) 
- język obcy (ustny) 
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- jeden przedmiot do wyboru: wiedza o społecze ństwie, historia, historia sztuki, historia muzyki 
(ustny  lub pisemny – korzystniejszy dla kandydata) . 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, 
ale skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot. 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z „nową” i „starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjackim lub magisterskim dowolnego 
kierunku studiów.  
Podstaw ą przyj ęcia jest rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-15 pkt. Jej tematem są 
problemy współczesnej kultury oraz wiedza z szeroko pojętej humanistyki zdobyta w trakcie studiów 
licencjackich. Do pozytywnego rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 1 punktu. 

 
  
Kierunek:  PEDAGOGIKA 
Struktura studiów:        studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
     
Zasady  przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA  MATURA  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs  świadectw dojrzało ści na podstawie wyników uzyskanych na maturze (w części pisemnej) z 
przedmiotów: 
- języka polskiego -  poziom  podstawowy lub rozszerzon y, 
- historii, biologii, geografii, historii sztuki, his torii muzyki, matematyki, wiedzy o społecze ństwie 

(jeden przedmiot do wyboru przez kandydata) - poziom podstawowy lub rozszerzony. 
 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów  procentowych 
uzyskanych z przedmiotów za poziom podstawowy (ze współczynnikiem 0,5)  lub  poziom rozszerzony 
(współczynnik 1,0) w ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 
STARA  MATURA  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs świadectw dojrzało ści na podstawie średniej  z liczby punktów obliczonych na podstawie ocen  
uzyskanych na egzaminie dojrzałości z:   
-  języka polskiego (z cz ęści ustnej i pisemnej) 
- historii, biologii, geografii, wiedzy o społecze ństwie (jeden przedmiot do wyboru przez kandydata) - 
ocena z cz ęści ustnej 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
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skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Lista rankingowa  sporządzona zostanie na podstawie średniej liczby punktów  z powyŜszych 
przedmiotów. 
 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą będą proporcjonalne do liczby kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu  przyjęć. 
 
Po II semestrze studenci wybierają jeden z profili studiów: 
- animacja społeczno-kulturalna 
- edukacja dorosłych i marketing społeczny 
- edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
- organizacja edukacji i edukacja regionalna 
- pedagogika opiekuńcza z terapią 
- pedagogika zdrowia z arteterapią 
- poradnictwo i pomoc psychologiczna 
- praca socjalna 
- resocjalizacja 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek:   PEDAGOGIKA    
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  
 
specjalno ść: kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:  
konkurs świadectw  dojrzało ści  na podstawie wyników egzaminu maturalnego uzyskanych z 
przedmiotów  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wariant wskazany przez kandydata):   
- języka polskiego  
- historii, biologii, geografii, historii sztuki, h istorii muzyki, matematyki, wiedzy o społecze ństwie 

(jeden przedmiot do wyboru przez kandydata). 
 
oraz sprawdzian praktyczny z zakresu:  
- poprawno ści wymowy i pisania  (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem 
artykulacji i  płynności oraz umiejętnością pisania  tekstu pod dyktando); 
- predyspozycji muzycznych  (kandydat winien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 
wysokości dźwięku, melodii); 
- predyspozycji plastycznych  (kandydat winien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie percepcji 
barw i kształtów oraz wzajemnej ich zaleŜności). 
Przy kwalifikacji na studia w ramach limitu miejsc brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez 
kandydatów z powyŜszych przedmiotów oraz wynik kwalifikacji praktycznej.  
 
Przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów  procentowych  
z przedmiotów ze świadectwa dojrzałości i ze sprawdzianu praktycznego. Punktacje z przedmiotów na 
poziomie podstawowym mnoŜy się przez 0,5 a na poziomie rozszerzonym przez 1,0. KaŜdy element 
sprawdzianu oceniany będzie w skali  0 – 15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje 
się uzyskanie minimum 8 punktów z kaŜdego elementu sprawdzianu. Niezaliczenie jednego z elementów 
sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata. 
 
STARA MATURA  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
konkurs świadectw dojrzało ści na podstawie średniej ilości punktów obliczonych na podstawie ocen 
uzyskanych na egzaminie dojrzałości  z:  
- języka polskiego (z cz ęści ustnej i pisemnej)    
- historii, biologii, geografii, wiedzy o społecze ństwie ( jeden przedmiot do wyboru przez kandydata) 
– ocena z cz ęści ustnej 
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Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
oraz sprawdzian praktyczny w zakresie: 
- poprawno ści wymowy i pisania  (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem 
artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania  tekstu pod dyktando); 
- predyspozycji muzycznych  (kandydat winien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 
wysokości  dźwięku, melodii); 
- predyspozycji plastycznych  (kandydat winien wykazać się umiejętnościami w dziedzinie percepcji 
barw i kształtów oraz wzajemnej ich zaleŜności).  
       
Przy kwalifikacji na studia w ramach limitu miejsc brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez 
kandydatów z powyŜszych przedmiotów oraz wynik kwalifikacji praktycznej. KaŜdy element sprawdzianu 
oceniany będzie w skali  0 – 15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie 
minimum 8 punktów z kaŜdego elementu sprawdzianu. Niezaliczenie jednego z elementów sprawdzianu 
dyskwalifikuje kandydata. Przyjęcie w ramach ustalonego limitu przyjęć  nastąpi w oparciu o sumę 
średniej ilości punktów obliczonych na podstawie ocen i  punktów ze sprawdzianu praktycznego.                 
 
Liczby miejsc dla kandydatów z nową i starą maturą będą proporcjonalne do liczby kandydatów biorących 
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach ustalonego limitu przyjęć.  
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.pedagogika.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek  PEDAGOGIKA 
Struktura studiów:    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest:    

- dyplom licencjata – studiów  pedagogicznych i nauczycielskich – lub zaświadczenie o ukończeniu 
studiów licencjackich w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji, 
- średnia ocen ze studiów licencjackich potwierdzona przez macierzystą uczelnię. 

 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona w oparciu o średnią ocen uzyskaną w czasie 
studiów licencjackich. 

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)   
– dla absolwentów studiów innych niŜ pedagogiczne i nauczycielskie 
 
Podstaw ą kwalifikacji na studia jest: 
- dyplom licencjata lub zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich w przypadku otrzymania 
dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji, 
- średnia ocen ze studiów licencjackich potwierdzona przez macierzysta uczelnię. 
 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona w oparciu o średnią ocen uzyskaną w czasie 
studiów licencjackich. 
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WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 
50-145 Wrocław ul. Uniwersytecka 22/26 

                      administracja  -  pok. 101, t el. 071 37-52-347, 37-52-925 ul. Ku źnicza 46/47 
prawo  -  pok. 16, tel. 071 37-52-312, ul. Uniwersy tecka 22/26 

       ekonomia  -  pok. 217, tel. 071 37-52-722, u l. Uniwersytecka 22/26 
 

kierunki studiów:  ADMINISTRACJA 
PRAWO 
EKONOMIA 

 
 
Kierunek:    ADMINISTRACJA 
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWĄ MATURA 

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,3 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 
poziom podstawowy 0,1 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,2 
poziom podstawowy 0,3 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli egzamin maturalny z danego przedmiotu 
był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie wynik 
egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla kandydata, po uwzględnieniu odpowiednich 
współczynników. 
 
STARA MATURA  

L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli z danego przedmiotu kandydat zdawał 
egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to w konkursie bierze się pod uwagę tylko jedną z ocen, 
korzystniejszą dla kandydata. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty 
według następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
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Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest 
sumą wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw 
są mnoŜone przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia administracji  (2-letni e studia magisterskie) 

 
O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia administracji mogą ubiegać się: 

• absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia administracji Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego, po złoŜeniu wymaganych 
dokumentów 

• pozostali absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni wyŜszych posiadający 
dyplom studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata, uzyskany na tym samym kierunku lub 
kierunku pokrewnym, tj. administracji, zarządzania, ekonomii, nauk politycznych, nauk 
społecznych, stosunków międzynarodowych, ochrony środowiska, po przeprowadzeniu 
postępowania kwalifikacyjnego na podstawie uzyskanej w trakcie studiów pierwszego stopnia 
średniej ocen wpisanych do indeksu oraz oceny pracy dyplomowej i oceny egzaminu 
dyplomowego. Średnia tych trzech wielkości przesądza o miejscu kandydata na liście 
rankingowej. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali najwyŜszą średnią, aŜ do 
wyczerpania limitu miejsc. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydat 
zobligowany jest do złoŜenia, oprócz dokumentów określonych w uchwale Senatu UWr., 
zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów pierwszego stopnia 
oraz ocenę pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 

 
 
Kierunek:    PRAWO 
 
Struktura studiów:   jednolite studia magisterskie (5-letnie) 
 
Zasady przyj ęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA  

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,3 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 
poziom podstawowy 0,1 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,2 
poziom podstawowy 0,3 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 

 
*Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli egzamin maturalny z danego przedmiotu 
był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie wynik 
egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla kandydata, po uwzględnieniu odpowiednich 
współczynników. 
 
STARA MATURA  

L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4 
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* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli z danego przedmiotu kandydat zdawał 
egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to w konkursie bierze się pod uwagę tylko jedną z ocen, 
korzystniejszą dla kandydata. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty 
według następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest 
sumą wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw 
są mnoŜone przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek:    EKONOMIA  
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie studia licencjackie) 

studia drugiego stopnia (2-letnie studia magisterskie) 
 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia  (3-letnie studia lic encjackie)  
Przyjęcia odbywają się na podstawie  konkursu świadectw. 
 
NOWA  MATURA  

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,3 1. Matematyka  pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 
poziom podstawowy 0,1 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,2 
poziom podstawowy 0,3 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 

 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli egzamin maturalny z danego przedmiotu 
był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie wynik 
egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla kandydata, po uwzględnieniu odpowiednich 
współczynników 
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STARA MATURA  

L.p. Przedmiot Waga 
1. Matematyka 0,4 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot,  za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli z danego przedmiotu kandydat zdawał 
egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to w konkursie bierze się pod uwagę tylko jedną z ocen, 
korzystniejszą dla kandydata. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty 
według następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest 
sumą wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw 
są mnoŜone przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia   (2-letnie studia magi sterskie) 

 
O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia ekonomii (specjalność: integracja europejska lub 
ekonomia menadŜerska) mogą ubiegać się: 

• absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia ekonomii i fizyki ze 
specjalnością ekonofizyka Uniwersytetu Wrocławskiego, po złoŜeniu wymaganych dokumentów 

• absolwenci innych uczelni wyŜszych posiadający dyplom ekonomicznych studiów pierwszego 
stopnia z tytułem licencjata, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie 
uzyskanej w trakcie studiów pierwszego stopnia średniej ocen wpisanych do indeksu oraz oceny 
pracy dyplomowej i oceny egzaminu dyplomowego. Średnia tych trzech wielkości przesądza o 
miejscu kandydata na liście rankingowej. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
najwyŜszą średnią, aŜ do wyczerpania limitu miejsc. W celu przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego kandydat zobligowany jest do złoŜenia, oprócz dokumentów określonych w 
uchwale Senatu UWr., zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen uzyskaną w trakcie 
studiów pierwszego stopnia oraz ocenę pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 
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WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH 
50-138 Wrocław, ul. Ku źnicza 35,  

tel. 071 37-52-221 
 
kierunki studiów:  BIOLOGIA 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
ZASADY OGÓLNOWYDZIAŁOWE:  
1. Liczba miejsc dla kandydatów z now ą i  star ą matur ą na wszystkich kierunkach studiów zostanie 
ustalona proporcjonalnie do liczby osób, które zostaną objęte procedurą rekrutacyjną .  
 
2. Oceny ze starej matury  przeliczane będą na punkty w sposób podany w poniŜszej tabeli: 
 skala ocen 1-6 skala ocen  2-5 
ocena ocena Punkty ocena Punkty 
dopuszczająca  2   30         
dostateczna 3   50   3    50 
dobra   4   70     4                        75 
bardzo dobra  5   90   5   100 
celująca  6             100   
 
3. Przy procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatów z now ą matur ą brana będzie pod uwagę 
punktacja z części pisemnej egzaminu maturalnego. Brak punktacji za wymagany przedmiot nie 
dyskwalifikuje kandydata, lecz skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
4. Kandydaci ze star ą matur ą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie dojrzałości na 
punkty. Brane będą pod uwagę oceny z części pisemnej bądź ustnej egzaminu dojrzałości. W przypadku 
dwóch róŜnych ocen będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza.  
 
     
Kierunek :         BIOLOGIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                                  studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA           

Podstawą rekrutacji będą wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z biologii (biologia z ochroną 
środowiska) i jednego przedmiotu do wyboru: chemii, matematyki, j ęzyka nowo Ŝytnego na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
W przypadku zdawania przez kandydata przedmiotu na poziomie rozszerzonym uzyskany wynik będzie 
mnoŜony przez współczynnik 2. JeŜeli liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego po 
zastosowaniu przelicznika będzie niŜsza niŜ z poziomu podstawowego, brany będzie pod uwagę wynik 
egzaminu korzystniejszy dla kandydata. 
Lista rankingowa zostanie sporządzona według liczby uzyskanych punktów. Brak oceny na egzaminie 
maturalnym z  przedmiotu do wyboru  nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego lecz  
skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot.  
 
STARA MATURA  

Kandydaci ze star ą matur ą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie dojrzałości na 
punkty. Brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości. W przypadku 
zdawania przedmiotu w części ustnej jak i pisemnej, pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza. 
W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą oceny z biologii , dalej z chemii, geografii, a w razie 
konieczności z fizyki i języka nowoŜytnego. 
 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się: 
a/ absolwenci studiów licencjackich biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i biologii innych uniwersytetów,  
w których kierunek ten uzyskał akredytację, 
b/ absolwenci studiów licencjackich biologii uczelni, w których kierunek do tej pory nie uzyskał akredytacji, 
c/ absolwenci innych kierunków studiów licencjackich. 
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Punktacja: Absolwenci spełniający wymogi punktu a, którzy w czasie studiów uzyskali średnią z ocen nie 
niŜszą niŜ 3,76 są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Wszyscy pozostali kandydaci rekrutowani b ędą wył ącznie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 5 punktów. Wynik rozmowy jest pozytywny, gdy kandydat uzyska 
przynajmniej 3 punkty. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów, w ustalonym 
limicie przyjęć. 
 
 
Kierunek:                     OCHRONA ŚRODOWISKA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
        
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 

 
NOWA MATURA  

Podstawą rekrutacji kandydatów będą  wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów do wyboru: 
biologia (biologia z ochroną środowiska), chemia, geografia, fizyka, matematyka na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
W przypadku zdawania przez kandydata przedmiotu na poziomie rozszerzonym uzyskany wynik będzie 
mnoŜony przez współczynnik 2. Uzyskane wartości będą sumowane. 
 
STARA MATURA  

W przypadku kandydatów ze starą matur ą, brany jest pod uwagę wynik egzaminu dojrzało ści jednego  
z trzech obowi ązkowych przedmiotów: biologia (biologia z ochron ą środowiska), chemia, 
geografia oraz ocena uzyskana na świadectwie dojrzałości z dodatkowego przedmiotu spośród pięciu 
wymienionych: biologia (biologia z ochron ą środowiska), chemia, geografia, fizyka, matematyka. 
W przypadku  zdawania na maturze przedmiotu zarówno w części ustnej jak i pisemnej, pod uwagę 
brana jest ocena korzystniejsza. 
 
O kolejności na liście rankingowej decydować będzie suma uzyskanych punktów. 
 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci  i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 

- posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia 
- przystąpienie do egzaminu 
 

Zagadnienia do egzaminu: 
I. Ekologia 

1. Co to róŜnorodność biologiczna 
2. Omów adaptację organizmów do środowiska na wybranych przykładach 
3. Wymień i omów rodzaje tolerancji ekologicznej 
4. Omów właściwości populacji; wymień czynniki ekologiczne ograniczające liczebność i 

rozmieszczenie populacji 
5. Wymień typy ekosystemów i ich produktywność 
6. Porównaj pojęcia ,,ekosystemy a biomy” 
7. Scharakteryzuj las i łąkę jako przykłady odrębnych ekosystemów 
8. Omów fito- i zoocenozę w jeziorach i rzekach 
9. Omów cykle biogeochemiczne na wybranym przykładzie 
10. Wymień i scharakteryzuj międzygatunkowe interakcje na wybranych przykładach 

 
II. Ochrona przyrody    

11. Podaj sposoby klasyfikowania systemów przyrodniczych 
12. Jakie są cele ochrony przyrody 
13. Omów prawne i instytucjonalne uwarunkowania ochrony przyrody w Polsce i na świecie 
14. Co to jest Sieć Natura 2000 
15. Wymień i omów formy ochrony przyrody w Polsce 
16. Scharakteryzuj system obszarów chronionych na Dolnym Śląsku 
17. Omów odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody 
18. Jakie są biologiczne metody ochrony przed szkodnikami i wektorami chorób 
19. Omów czynną i bierną ochronę przyrody 
20. Wymień obszary chronione w Polsce 
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III. Zagro Ŝenia i ochrona środowiska  
21. Charakterystyka gleb w Polsce; przyczyny degradacji oraz ochrona i rekultywacja 
22. Scharakteryzuj budowę atmosfery; porównaj naturalne i antropogeniczne zmiany w 

atmosferze, podaj sposoby przeciwdziałania 
23. Omów obieg wody w przyrodzie, zanieczyszczenia i ochronę wód kontynentalnych 
24. Dlaczego zuboŜanie biologicznej róŜnorodności jest problemem środowiskowym 
25. Wymień antropogeniczne przyczyny zmian klimatu i omów efekt cieplarniany 
26. Co to jest dziura ozonowa i jej ekologiczne konsekwencje 
27. Co to jest monitoring środowiska i jakie organizmy pełnią funkcję bioindykatorów 
28. Omów dokumenty Szczytu Ziemu w Rio oraz Rio+10 
29. Jakie są załoŜenia zrównowaŜonego rozwoju, wskaźniki i metody realizacji 
30. Eksplozja demograficzna w populacji ludzkiej, jakie są przyczyny i przewidywane 

konsekwencje dla środowiska 
 
Polecana literatura: 
- Ekologia – Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności,  Charles J. Krebs,  
   Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 
- Środowisko przyrodnicze Polski, [Starker & red.], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 

 
Egzamin oceniany jest w skali od 2 do 5. Do pozytywnego zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie 
oceny dostatecznej. Do pozytywnego zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie oceny dostatecznej. 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych ocen w ustalonym limicie przyjęć. 
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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3 

pok. 28, tel. 37-55-266 – socjologia 
pok. 29, tel. 071 37-55-205 – europeistyka, stosunk i mi ędzynarodowe 

pok. 30, tel. 071 37-55-208 – stosunki mi ędzynarodowe (2-letnie) 
pok. 34, tel. 071 37-55-200 – politologia (Wrocław,  Milicz) 

pok. 34, tel. 071 37-55-265 – filozofia  
pok. 35, tel. 071 37-55-203 – politologia (2 i 2,5- letnia) 

 
kierunki studiów:  EUROPEISTYKA 

FILOZOFIA 
POLITOLOGIA 
SOCJOLOGIA: specjalność PRACA SOCJALNA I SŁU śBY SPOŁECZNE 

 specjalność KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I BADANIE RYNKU 
 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE                                     

 
Kierunek:  EUROPEISTYKA  
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                                      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
     
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie łącznego wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym z 
następujących przedmiotów: 
- historia lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (do wyboru przez kandydata) 
- język obcy nowoŜytny (ustny i pisemny) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym będą mnoŜone przez współczynnik 2,0. JeŜeli uzyskana w 
ten sposób liczba punktów będzie mniejsza niŜ  liczba punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, 
pod uwagę brany będzie poziom korzystniejszy dla kandydata. 
Jeśli kandydat nie zdawał na maturze, któregoś z wyŜej wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten 
egzamin 0 punktów, ale moŜe starać się o przyjęcie na studia. 
 
STARA MATURA  

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie łącznego wyniku uzyskanego na egzaminie dojrzałości z 
następujących przedmiotów: 
- historia lub geografia (ustna i pisemna) 
- język obcy nowoŜytny (ustny i pisemny) 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów  skutkuje przyznaniem 0 punktów, ale nie dyskwalifikuje 
kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
Podział miejsc między kandydatów z „nową” i „starą” maturą zostanie dokonany proporcjonalnie do liczby 
kandydatów ramach ustalonego limitu. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnia dyplom ukończenia studiów dowolnego kierunku, w tym 
absolwentów oficerskich szkół zawodowych i uczelni słuŜb państwowych. 
 
O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa utworzona na podstawie oceny na dyplomie ukończenia 
studiów. 
 
 
Kierunek:  FILOZOFIA 
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
     
Zasady przyj ęć na  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjack ie) 
 
Kandydaci  będą przyjmowani w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości.  
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Wszyscy kandydaci będą umieszczani na dwóch listach rankingowych, odrębnych dla kandydatów z 
„nową” i „starą maturą”. 
Liczba przyjętych na kierunek osób ze „starą” i ,,nową” maturą będzie ustalona procentowo, jako równa 
procentowemu udziałowi kandydatów ze starą i nową maturą w ogólnej liczbie kandydatów. 
Ranking punktów otrzymanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o przyjęciu na studia do 
wyczerpania limitu miejsc, przy zachowaniu wyŜej podanej proporcji kandydatów ze starą i nową maturą. 
 
NOWA MATURA  

Punktowane będą wyniki egzaminu maturalnego. Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na 
maturze w części pisemnej i ustnej z tym, Ŝe: 

• punkty procentowe uzyskane z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym są mnoŜone 
przez 1,5 

• z kaŜdego przedmiotu bierze się jeden poziom – korzystniejszy dla kandydata. 
Zsumowane punkty stanowią podstawę sporządzenia listy rankingowej. 
W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdzie się  wielu kandydatów z taką samą ilością punktów, a 
przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o przyjęciu 
zadecyduje dodatkowe kryterium: wyŜsza ilość punktów  z egzaminu pisemnego z języka polskiego.  
 
STARA MATURA  

Punktowane będą wyniki egzaminu dojrzałości. Uwzględnia się wszystkie oceny z tym, Ŝe: 
• punkty  z przedmiotów: język polski oraz filozofia mnoŜone są x 1,5 

 
Punktacja za oceny z przedmiotu: 

Skala ocen 1 – 6 

Celujący bardzo dobry dobry Dostateczny dopuszczaj ący 

100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

 
Skala ocen 2 - 5 

bardzo dobry dobry dostateczny 

   

100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
Zsumowane punkty stanowią podstawę sporządzenia listy rankingowej. 
 

W przypadku, gdy na liście rankingowej  znajdzie się wielu kandydatów z taką samą ilością punktów, a 
przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc na dany rok , to o przyjęciu 
zadecyduje dodatkowe kryterium:  wyŜsza ilość punktów:  

• z języka polskiego, następnie 
• z egzaminu pisemnego z języka polskiego 

 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.filozofia.uni.wroc.pl 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
O przyjęcie  mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia filozofii. 
Lista rankingowa zostanie ustalona na podstawie ocen na dyplomie licencjackim. W przypadku, gdy na 
liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną, o 
przyjęciu zadecyduje średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów licencjackich.  
  
 
Kierunek:  POLITOLOGIA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - Wrocław 
   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - Milicz   
    

studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
       

Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

W postępowaniu rekrutacyjnym zsumowane będą punkty z następujących przedmiotów uzyskanych na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym: 
- język polski 
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- historia 
- WOS 
- język obcy nowoŜytny 
Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym będą mnoŜone przez współczynnik 2,0. JeŜeli uzyskana w 
ten sposób liczba punktów będzie mniejsza niŜ  liczba punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, 
pod uwagę brany będzie poziom korzystniejszy dla kandydata. 
Jeśli kandydat nie zdawał na maturze, któregoś z wyŜej wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten 
egzamin 0 punktów, ale moŜe starać się o przyjęcie na studia. 
 
STARA MATURA  

W postępowaniu rekrutacyjnym zsumowane będą oceny (jako punkty) uzyskane na egzaminie dojrzałości 
z następujących przedmiotów: 
- język polski  
- historia 
- WOS 
- język obcy nowoŜytny  
  
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów na wymaganym poziomie skutkuje przyznaniem 0 punktów, 
ale nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
Liczba miejsc zostanie rozdzielona proporcjonalnie do ilości kandydatów z ,,nową i starą” maturą. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnia dyplom ukończenia studiów dowolnego kierunku 
kształcenia w tym absolwentów oficerskich szkół zawodowych i uczelni słuŜb państwowych.  
O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa utworzona na podstawie oceny na dyplomie 
ukończenia studiów. 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) w Miliczu 
 
NOWA MATURA  

W postępowaniu rekrutacyjnym zsumowane będą punkty z następujących przedmiotów uzyskanych na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym: 
- język polski 
- historia 
- WOS 
- język obcy nowoŜytny (ustny i pisemny) 
 Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym będą mnoŜone przez współczynnik 2,0. JeŜeli uzyskana w 
ten sposób liczba punktów będzie mniejsza niŜ  liczba punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, 
pod uwagę brany będzie poziom korzystniejszy dla kandydata. 
Jeśli kandydat nie zdawał na maturze, któregoś z wyŜej wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten 
egzamin 0 punktów, ale moŜe starać się o przyjęcie na studia. 
 
STARA MATURA  

W postępowaniu rekrutacyjnym zsumowane będą oceny (jako punkty) uzyskane na egzaminie dojrzałości 
z następujących przedmiotów: 
- historia 
- WOS 
- język obcy nowoŜytny  
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów na wymaganym poziomie skutkuje przyznaniem 0 punktów, 
ale nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
Limit miejsc na studia zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą . 
 
Uwaga: je Ŝeli liczba deklaruj ących ch ęć do podj ęcia studiów, czyli tych kandydatów, którzy zło Ŝą 
w terminie wymagane dokumenty b ędzie mniejsza ni Ŝ 40 osób, kierunek nie zostanie 
uruchomiony. 
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Kierunek:  SOCJOLOGIA 
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2- letnie magisterskie) 
   studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie) 
 
specjalność:   komunikacja społeczna i badanie rynku 
            praca socjalna i słu Ŝby społeczne 
  
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy punktów 
procentowych ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym będą mnoŜone przez współczynnik 1,5. JeŜeli uzyskana w 
ten sposób liczba punktów będzie mniejsza niŜ  liczba punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, 
pod uwagę brany będzie poziom korzystniejszy dla kandydata. 
 
STARA MATURA  

O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej liczby punktów 
uzyskanych z przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości. 
Oceny będą przeliczane według poniŜszej skali.   
skala ocen 1-6 
celujący  – 100 pkt. 
b. dobry  – 80 pkt. 
dobry   – 60 pkt. 
dostateczny  – 40 pkt. 
dopuszczający  – 20 pkt. 
 
skala ocen 2-5 
b. dobry  – 100 pkt. 
dobry   – 70 pkt.  
dostateczny  – 40 pkt.  
 
Sporządzone zostaną odrębne listy rankingowe dla kandydatów z nową i stara maturą. Limit miejsc 
zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.socjologia.uni.wroc.pl 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

 
specjalno ść:   komunikacja społeczna i badanie rynku 
            praca socjalna i słu Ŝby społeczne 

 
Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii. 
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 ksiąŜek 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. 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterski e) 

 
specjalno ść:   komunikacja społeczna i badanie rynku 
            praca socjalna i słu Ŝby społeczne 
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Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki innych niŜ 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 ksiąŜek 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:  STOSUNKI   MI ĘDZYNARODOWE 
 
Struktura studiów:     studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
   studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie 
      
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e)  
 
Postępowanie rekrutacyjne bazuje na konkursie wyników maturalnych . W oparciu o nie sporządza się 
listę rankingową. W odniesieniu do starych i nowych matur tworzy się odrębne listy rankingowe. Liczba 
miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą 
i nową maturą, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
NOWA MATURA  

Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na maturze, w części pisemnej i ustnej, na poziomach 
podstawowym i rozszerzonym – korzystniejszym dla kandydata - oraz bez jego określenia (zgodnie z 
uregulowaniami prawnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego). Zsumowaniu podlegają punkty 
ze zdawanych przedmiotów, natomiast nie sumuje się punktów z poziomów w obrębie tego samego 
przedmiotu. Kandydat decydując się na określony przedmiot oraz poziom wybiera dla siebie 
korzystniejsze rozwiązanie. 
 
I Etap 
Przeliczanie procentowych punktów maturalnych na punkty egzaminacyjne wg wzoru: 
 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie podstawowym, z języka/-ów 
(polskiego  
  i/lub innego) bez określonego przedmiotu x 0,5 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie rozszerzonym x 1,0. 
 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap 
JeŜeli wielu kandydatów uzyska tą samą punktację, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby 
przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o przyjęciu zadecyduje dodatkowe kryterium: większa ilość 
punktów egzaminacyjnych uzyskanych z przedmiotów zdawanych:              a) na poziomie rozszerzonym, 
następnie 

b) z języka/-ów (polskiego i/lub innego) bez określonego poziomu, następnie 
c) na poziomie podstawowym. 

 
III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
 
STARA MATURA  

I Etap 
Wszystkie uzyskane na maturze oceny przelicza się na punkty egzaminacyjne. 
 

Przedmioty zdawane na maturze 
Skala ocen 1 – 6 Skala ocen 2 - 5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne 
dopuszczająca 20   
dostateczna 40 dostateczna 50 
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dobra 60 dobra 70 
bardzo dobra 80 bardzo dobra 100 
celująca 100   
 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap  
JeŜeli wielu kandydatów uzyska tą samą punktację, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby 
przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o przyjęciu zadecyduje dodatkowe kryterium: większa ilość 
punktów  egzaminacyjnych z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. 
III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ism.uni.wroc.pl  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Konkurs uwzględniający średni ą ocen  z:  
- dyplomu licencjackiego lub magisterskiego w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, 
ekonomicznych i prawnych ,, 
- oceny ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oceny mają być potwierdzone przez 
macierzystą uczelnię). 
W sytuacji takiej samej średniej ocen , decyduje wyŜsza ocena ze studiów licencjackich lub 
magisterskich. 
Kandydat w składanym podaniu wskazuje specjalizację preferowaną oraz rezerwową w ramach ostępnej 
oferty. 
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WYDZIAŁ CHEMII 
50-383  Wrocław,   ul. F. Joliot-Curie 14 
pok. 8,  tel. 071 37-57-290, 071 37-57-291 

 
Kierunek:  CHEMIA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                          studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
    
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej utworzonej na podstawie średniej liczby punktów 
uzyskanych z egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (poziom 
korzystniejszy dla kandydata) z następujących przedmiotów: 

11. Chemia 
12. Matematyka 
13. Fizyka z astronomią 
14. Informatyka 
15. Biologia 
16. Język polski 
17. Język nowoŜytny 
18. Geografia 
19. Historia 
20. Wiedza o społeczeństwie 

 
Punktacja wyniku uzyskanego z przedmiotu (egzamin p isemny) na nowej maturze: 
Liczba punktów za przedmiot = % uzyskanych punktów z przedmiotu na maturze 
Punkty uzyskane za egzamin zdany na poziomie podstawowym będą mnoŜone przez współczynnik 1,0, a 
za egzamin zdany na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. 
Punkty dodatkowe: 
Za zdawanie na maturze przedmiotu: chemia, matematyka, informatyka lub fizyka z astron omi ą 
przyznaje się dodatkowo 15 pkt. (po obliczeniu średniej) za kaŜdy wymieniony przedmiot.  
 
STARA MATURA  

Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej wg średniej liczby punktów ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. 
W pierwszej kolejno ści uwzgl ędnia si ę ocen ę z  pisemnego  egzaminu dojrzało ści, w drugiej 
kolejno ści ocen ą z ustnego  egzaminu dojrzało ści (jeśli ucze ń zdawał egzamin tylko w formie 
egzaminu ustnego) 
Punkty dodatkowe: za zdawanie przedmiotu chemia, matematyka  lub fizyka z astronomi ą na maturze 
przyznaje się dodatkowo 15  pkt. (po obliczeniu średniej) za kaŜdy przedmiot. 
 
Punktacja za oceny z przedmiotu: 
 
a. skala ocen 1-6 : 

celuj ący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj ący 
100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
  
b. skala ocen 2-5 : 

Bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt 70 pkt 40 pkt 

 
Sporządzone zostaną odrębne listy rankingowe dla kandydatów ze starą i nową maturą. Liczba osób 
przyjętych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego będzie proporcjonalna do liczby kandydatów z nową i 
starą maturą. 
 
Uwaga: je Ŝeli liczba deklaruj ących ch ęć do podj ęcia studiów, czyli tych kandydatów, którzy zło Ŝą 
w terminie wymagane dokumenty b ędzie mniejsza ni Ŝ 35 osób, kierunek nie zostanie 
uruchomiony. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: http://www.chem.uni.wroc.pl/Rekrut.htm 
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Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków: chemia, 
technologia chemiczna, inŜynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, farmacja. 
Przyjęcie następuje na podstawie rankingu wg oceny na dyplomie ukończenia studiów. 
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WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 
50-384 Wrocław, ul. Joliot Curie 15 

 tel. 071 37-57-892, 071 37-57-893, 071 37-57- 894,  fax: 071 37-57-895   
e-mail: egzaminy@math.uni.wroc.pl lub sekretariat@i i.uni.wroc.pl 

 
Kierunek:   MATEMATYKA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (4-letnie licencjackie) w zakresie matematyki ogólnej  

(bez określania specjalności) i specjalności: matematyka w ekonomii i 
ubezpieczeniach, matematyka z informatyk ą.  
studia drugiego stopnia (3-letnie magisterskie) w zakresie specjalności: 
matematyka nauczycielska, matematyka w ekonomii i u bezpieczeniach, 
matematyka z informatyk ą. 

 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (4-letnie licencjacki e) 
 
Odbędzie się wspólne postępowania kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia prowadzone na 
Wydziale w formie  stacjonarnej i  niestacjonarnej. Oddzielnie kwalifikuje się kandydatów, którzy zdawali 
,,nową maturę”  i oddzielnie kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę”. 
 
NOWA MATURA  

W pierwszej kolejno ści kwalifikuje si ę kandydatów, którzy zdawali matematyk ę na poziomie 
rozszerzonym. Ustala się procedurę obliczania punktów kwalifikacyjnych:  

Liczba punktów kwalifikacyjnych = maksimum z trzech  liczb: 3M, 2M+I oraz 2M+F   
gdzie: 
M jest wyraŜonym w procentach wynikiem matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, 
I jest wyraŜonym w procentach wynikiem matury z informatyki na poziomie rozszerzonym 
F jest wyraŜonym w procentach wynikiem matury z fizyki na poziomie rozszerzonym 
Przyjmuje się, Ŝe I=0 lub F=0 jeŜeli kandydat nie zdawał matury z informatyki lub fizyki na poziomie 
rozszerzonym. 
 

W drugiej kolejności będą kwalifikowani kandydaci, którzy zdawali matematykę na poziomie 
podstawowym na podstawie listy rankingowej wyników matury z matematyki. 
Na studia nie b ędą kwalifikowani kandydaci, którzy nie zdawali matema tyki na maturze. 
 
STARA MATURA  

Dla  kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę” przeprowadza się pisemny test kwalifikacyjny z 
matematyki, punktowany od 0 do 3000 punktów.  
Na studia stacjonarne będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 1000 punktów, a na 
studia niestacjonarne - kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 700 punktów. 
 
Kandydaci  zaznaczają w kolejności swoje preferencje kierunków i formę studiów, na których chce 
studiować. Opłata rekrutacyjna nie zaleŜy od liczby zaznaczonych preferencji.   
Na podstawie wyników matur / testu sporządzone zostaną listy rankingowe kandydatów, w kolejności 
liczby uzyskanych punktów. Kwalifikacje na poszczególne kierunki oraz formy  studiów będą oparte o listy 
rankingowe według wskazanych preferencji. 
Z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunku matematyka w roku akademickim 2008/2009 
zwolnieni będą dodatkowo, oprócz finalistów i laureatów określonych olimpiad przedmiotowych: 
 
1. uczestnicy zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej wytypowani przez Komitety Okręgowe 
Olimpiady, 
2. osoby zakwalifikowane do polskich eliminacji konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej  
w zakresie nauk ścisłych, 
3. medaliści i osoby wyróŜnione w Konkursie Prac Uczniowskich z Matematyki organizowanym przez 
redakcję Delty, 
4. uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 24 punkty za zajęcia obowiązkowe na I roku matematyki na  
Uniwersytecie Wrocławskim, zaliczone w trybie przewidzianym dla uczniów uczestniczących w zajęciach 
na wyŜszych uczelniach. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do  liczby kandydatów z now ą matur ą i star ą 
matur ą, którzy przyst ąpią do post ępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz o studiach na 
kierunkach informatyka i matematyka, dostępne są na stronie domowej Wydziału: 
http://www.wmi.uni.wroc.pl oraz na stronach www instytutów: 
Informatyka: http://www.ii.uni.wroc.pl 
Matematyka: http://www.math.uni.wroc.pl 
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Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (3-letnie magisterskie)  
 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na danej specjalności mogą się ubiegać kandydaci posiadający co 
najmniej tytuł licencjata lub równorzędny, o ile zaliczyli program zgodny w co najmniej 70% ze 
standardami kształcenia na kierunku matematyka na studiach pierwszego stopnia. Kandydaci oprócz 
wymaganych dokumentów składanych na studia, powinni dołączyć odpis indeksu z uczelni, na której 
kandydat dotychczas studiował lub suplement do dyplomu 
Egzamin wst ępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka 
na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie przedmiotów: Wstęp do matematyki, Analiza matematyczna, 
Algebra liniowa, Algebra  i rachunek prawdopodobieństwa. 
Egzamin oceniany jest w skali ocen od 2,0 (niedostateczny ) do 5,0 ( bardzo dobry).  Egzamin uwaŜa się 
za zdany, jeŜeli kandydat otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. 

 
 
 
 



 81 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 
50-138 Wrocław, ul. Ku źnicza 35,  

tel. 071 37-52-462 
 
ZASADY OGÓLNOWYDZIAŁOWE:  
1. Liczba miejsc dla kandydatów z now ą i starą matur ą na wszystkich kierunkach studiów zostanie 
ustalona proporcjonalnie do liczby osób, które zostaną objęte procedurą rekrutacyjną .  
 
2. Oceny ze starej matury  przeliczane będą na punkty w sposób podany w poniŜszej tabeli: 
 skala ocen 1-6 skala ocen  2-5 
ocena ocena punkty ocena Punkty 
dopuszczająca  2   30         
dostateczna 3   50   3    50 
dobra   4   70     4                        75 
bardzo dobra  5   90   5   100 
celująca  6             100   
 
3. Przy procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatów z now ą matur ą brana będzie pod uwagę 
punktacja z części pisemnej  egzaminu maturalnego. Brak punktacji za wymagany przedmiot nie 
dyskwalifikuje kandydata, lecz skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
4. Kandydaci ze starą matur ą przyjmowani będą po przeliczeniu ocen na świadectwie maturalnym na 
punkty. Brane będą pod uwagę oceny z części pisemnej b ądź ustnej egzaminu dojrzałości. W 
przypadku dwóch róŜnych ocen będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza.       
 
 
Kierunek:   GEOGRAFIA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

 
specjalizacje nauczycielskie : geografia z biologi ą, geografia z histori ą  
 
Zasady przyj ęć  na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjack ie) 

 
NOWA MATURA  

1. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa zawierająca sumę uzyskanych punktów z przedmiotów: 
języka polskiego, j ęzyka obcego, geografii  oraz jednego z następujących do wyboru :  matematyki, 
fizyki, historii, biologii. 

 
2. W przypadku osób pragnących studiować specjalizacj ę nauczycielsk ą podstawą przyjęcia będzie 
suma uzyskanych punktów 
Geografia z biologi ą – z języka polskiego, języka obcego, geografii i biologii. Geografia z histori ą – z 
języka polskiego, języka obcego, geografii i historii. 
W przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uzyskane wartości pomnoŜone będą 
przez 1,5, a jeŜeli liczba punktów z poziomu rozszerzonego będzie mniejsza niŜ z poziomu 
podstawowego do rankingu wzięty będzie wynik korzystniejszy dla kandydata. 
 
STARA MATURA  

Przy starej maturze  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski (pisemny 
egzamin dojrzało ści ), j ęzyk obcy, geografia i jeden do wyboru spo śród: : matematyki, fizyki, 
historii, biologii  – przeliczane wg zasad wydziałowych (brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub 
pisemnej egzaminu dojrzałości). W przypadku zdawania egzaminu dojrzałości z przedmiotu zarówno w 
części ustnej jak i pisemnej pod uwagę brana jest ocena wyŜsza.  

 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
- posiadanie dyplomu ukończenia  studiów pierwszego stopnia,   
- przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej, 
- język angielski zaliczony na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 
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O przyjęcie na studia drugiego stopnia  mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia: 
- uniwersyteckich studiów  geograficznych; 
- innych kierunków: ochrony środowiska, geologii  oraz innych pokrewnych. 
Kandydaci z innych kierunków składają kartę przebiegu studiów lub suplement zostaną zakwalifikowani 
do rozmowy kwalifikacyjnej, jeŜeli program nauczania na macierzystym kierunku wykazuje 70% 
zgodności ze standardami nauczania na kierunku geografia. 
 
Absolwenci akredytowanych studiów licencjackich geograficznych z roku akademickiego 2007/2008, 
którzy uzyskali średnią ze studiów co najmniej 3,76 są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Kandydaci z innych kierunków rekrutowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z geografii w 
zakresie studiów licencjackich. 
Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali od 0 do 5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy 
uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów. 
 
 
Kierunek:  GEOLOGIA 
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
       

Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według punktów uzyskanych z przedmiotów: geografia, 
język   obcy oraz  jednego z czterech przedmiotów:  fizyka, matematyka, chemia, biologia.  
 
NOWA MATURA  

Brana będzie pod uwagę punktacja z nowej matury z przedmiotów: geografia, j ęzyk obcy  (część 
pisemna) oraz jednego z czterech przedmiotów: fizyka, matematyka, chemia, biologia .  
W przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uzyskane wartości pomnoŜone będą 
przez 1,5, a jeŜeli liczba punktów z poziomu rozszerzonego będzie mniejsza niŜ z poziomu 
podstawowego do rankingu wzięty będzie wynik korzystniejszy dla kandydata. 
 
STARA MATURA  

Oceny ze starej matury  będą przeliczane na punkty według zasad ogólnowydziałowych z  przedmiotów: 
geografii, j ęzyka obcego  oraz jednego z czterech przedmiotów  (fizyka,  matematyka, chemia, 
biologia ). Brane będą pod uwagę oceny z części ustnej lub pisemnej. W przypadku zdawania 
przedmiotu zarówno w części ustnej jak i pisemnej pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza.  

 
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci  i finaliści Konkursu Młodych Naukowców Unii 
Europejskiej. 

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
1.  posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
2. przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej, 
3. deklaracja o wyborze specjalizacji oraz tematu pracy magisterskiej. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje znajomość podstawowej terminologii geologicznej w zakresie studiów 
licencjackich (szczególnie mineralogii i petrologii, geologii historycznej, geologii dynamicznej, 
hydrogeologii, geologii regionalnej), znajomość podstawowych metod badawczych geologii, znajomość 
zagadnień związanych z wybranym tematem pracy magisterskiej i motywacja wyboru tematu. 
Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 5 punktów. Wynik uznaje się za pozytywny, jeŜeli 
kandydat uzyska minimum 2 punkty. 
 
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I lub II stopnia: 
- uniwersyteckich studiów  geologicznych, 
- innych kierunków pokrewnych 
Kandydaci z innych kierunków składają kartę przebiegu studiów lub suplement. Zostaną oni 
zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, jeŜeli program nauczania na macierzystym kierunku 
wykazuje 70% zgodności ze standardami nauczania na kierunku geologia. 
Zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej są absolwenci akredytowanych studiów geologicznych licencjackich 
z roku akademickiego 2007/2008, którzy uzyskali w czasie studiów średnią ocen co najmniej 3,76. W 
przypadku zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej kandydatowi przyznaje się maksymalną ilość punktów (5 
punktów). 



 83 

W przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niŜ liczba miejsc na studia przyjęci zostaną 
kandydaci z najwyŜszą liczbą punktów. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie średnia 
końcowa ze studiów licencjackich. 
Przyjęcie na poszczególne specjalizacje będzie się odbywało na podstawie listy rankingowej według 
średniej ocen ze studiów. W przypadku zbyt duŜej liczby chętnych na którąkolwiek ze specjalizacji osoby 
z końca listy będą mogły wybrać specjalizację alternatywną (w miarę wolnych miejsc). Minimalna liczba 
osób w grupie wynosi 10. 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 95/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

S  T  U  D  I  A   NIESTACJONARNE  

(W I E C Z O R O W E) 
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WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 
50-140 Wrocław pl. Nankiera 15 

pok. 14 (parter) tel. 071 37-52-513 
 
kierunek studiów:   FILOLOGIA :  

specjalności: FILOLOGIA ANGIELSKA 
FILOLOGIA CZESKA 
FILOLOGIA FRANCUSKA 
FILOLOGIA GERMAŃSKA 
FILOLOGIA NIDERLANDZKA 
FILOLOGIA ROSYJSKA 
FILOLOGIA UKRAI ŃSKA 

 
 
Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalno ść:  FILOLOGIA ANGIELSKA 
 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
         studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA 

 Postępowanie rekrutacyjne polega na przeliczeniu na punkty rekrutacyjne wyników uzyskanych przez 
kandydatów z pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym  
oraz języka polskiego na poziomie rozszerzonym ; 

 Przeliczanie wyników maturalnych na punkty odbywa się według następujących zasad: 
a.  wyraŜona w punktach procentowych ocena z pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie  

rozszerzonym zostanie przemnoŜona przez 0,8. 
b.   ocena z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zostanie przemnoŜona 

przez 0,2. 
 
Przykład: 

ocena maturalna z języka angielskiego 70 x 0,8 = 56 pkt  
 

ocena maturalna z języka polskiego 80 x 0,2 = 16 pkt  
 

Razem   = 72 pkt 
 

 
 STARA MATURA  

 W przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym według starych zasad 
brana będzie pod uwagę ocena korzystniejsza z części ustnej lub pisemnej z języka polskiego  i 
analogicznie z języka angielskiego . Oceny te przeliczane są na punkty według zasad podanych w 
tabelach : 
 
Skala ocen 1-6 

Ocena maturalna 
(korzystniejsza z 
ocen, jeśli z danego 
przedmiotu są dwie – 
za egzamin pisemny  
i ustny) 

Punkty rekrutacyjne 
z języka angielskiego 

Punkty rekrutacyjne 
z języka polskiego 

celujący 80 20 
bardzo dobry 65 14 
dobry 50 8 
dostateczny 35 4 

mierny 20 2 
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Skala ocen 2-5 

Ocena maturalna 
(korzystniejsza z 
ocen, jeśli z danego 
przedmiotu są dwie – 
za egzamin pisemny  
i ustny) 

Punkty egzaminacyjne 
z języka angielskiego 

Punkty egzaminacyjne 
z języka polskiego 

bardzo dobry 80 20 
dobry 65 12 
dostateczny 50 4 

 
 O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa powstała po zsumowaniu punktów 

rekrutacyjnych zdobytych przez kandydatów ze starą i nową maturą w ramach postępowania 
kwalifikacyjnego. Na studia przyjęte zostaną osoby  z najwyŜszą punktacją w ramach ustalonego limitu 
przyjęć. 

 
Zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego oprócz laureatów i finalistów olimpiad (zał. 4), są takŜe 
kandydaci legitymujący się dyplomem Certificate of Proficiency in English (CPE) lub Certificate of 
Advanced English (CAE). 
 

Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifa.uni.wroc.pl  
 

Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej i absolwenci 
nauczycielskich kolegiów języków obcych legitymujący się dyplomem licencjata. 
Ubiegaj ący si ę o przyj ęcie    1. przedkładaj ą konspekt pracy badawczej,  
                 2. przyst ępuj ą do rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
1.Ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy 
badawczej o długości 600 słów (dwie strony maszynopisu z podwójnymi odstępami). Powinien on 
zawierać: 
-sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które szukamy odpowiedzi) oraz 
osadzenie go we współczesnych badaniach z danej dziedziny, 
-zarys podstaw teoretycznych planowanych badań, 
-wstępne hipotezy i wnioski wynikające z indywidualnych zainteresowań i badań wstępnych 
przeprowadzonych przez kandydata. Wnioskiem nie moŜe być stwierdzenie oczywiste ani argument, który 
został wcześniej udowodniony, 
-szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej, 
-bibliografię wykorzystaną w konspekcie i w przyszłych badaniach, liczącą co najmniej 10 pozycji. 
2. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona jest na podstawie przedstawionego konspektu pracy 
badawczej i obejmuje dziedzinę, której dotyczy konspekt. 
Kandydaci otrzymują jedną ocenę odzwierciedlającą treści zawarte w konspekcie pracy badawczej i 
przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Skala ocen: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 ;2,0. O przyjęciu na studia zadecyduje 
lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które 
uzyskały najwyŜsze oceny w ramach ustalonego limitu. Szczegółowe   informacje na temat konspektu   
pracy badawczej znajdują się w „Informatorze o kwalifikacji na studia drugiego stopnia"   dostępnym   w 
Instytucie Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22, tel. 071 37-52-439 oraz na stronie internetowej: 
www.ifa.uni.wroc.pl  
 
 
Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalno ść:     FILOLOGIA CZESKA 
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                          studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Brane s ą pod uwag ę wyniki cz ęści pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podsta wowym 
lub rozszerzonym: 
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Za język obcy na poziomie rozszerzonym przelicznik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
 
STARA MATURA : 

Brana b ędzie pod uwag ę korzystniejsza z ocen z egzaminu pisemnego i ustne go z dwóch 
przedmiotów: j ęzyka polskiego i j ęzyka obcego.  
Oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeliczane są na punkty w następujący 
sposób: 
 
Skala 1-6     Skala 2-5 
6 (celujący)   – 100 pkt.    
5 (bardzo dobry)  -  80 pkt.  5 (bardzo dobry)  – 100 pkt. 
4 (dobry)    – 60 pkt.  4 (dobry)     -    75 pkt. 
3 (dostateczny)  – 40 pkt.  3 (dostateczny)   -    40 pkt. 
2 (dopuszczający)  – 20 pkt. 
 
Za poszczególne przedmioty przydzielane są punkty z uwzględnieniem następujących współczynników: 
za język obcy współczynnik wynosi 1,0. 
za język polski współczynnik wynosi 0,8. 
 
Absolwenci szkół profilowanych, którzy nie mają obowiązku zdawania na maturze języka obcego, mogą 
zostać przyjęci, jeśli zdawali język obcy jako drugi przedmiot wybrany. 
 
Liczba miejsc zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i starą maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów  pierwszego stopnia filologii czeskiej  legitymujący się 
dyplomem licencjata. 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie. 
 
 
Kierunek:   FILOLOGIA 
specjalno ść:  FILOLOGIA GERMA ŃSKA 
 
Struktura studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Podstawą przyjęcia stanowi dyplom licencjacki w zakresie języka niemieckiego. O miejscu na liście 
rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifg.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek:  F I L O L O G I A 
specjalno ść:  FILOLOGIA NIDERLANDZKA 
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
Wszyscy kandydaci na I rok 3-letnich niestacjonarnych studiów filologii niderlandzkiej mogą uzyskać w 
trakcie rekrutacji maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych. Lista rankingowa jest wspólna dla 
kandydatów z nową i starą maturą.  
 
NOWA MATURA  

1. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się jedynie wyniki maturalnych egzaminów 
pisemnych.  
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza punkty maturalne uzyskane przez tych 
kandydatów według poniŜszych zasad: 
A.  Za – zadeklarowany jednoznacznie – język obcy nowoŜytny wybrany przez kandydata/kę 
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(języki do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie 
rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 1,0 (100 punktów maturalnych = 100 punktów 
rekrutacyjnych)  
Za – zadeklarowany jednoznacznie – język obcy nowoŜytny wybrany przez kandydata/kę (języki 
do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie 
podstawowym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,6 (100 punktów maturalnych = 60 punktów 
rekrutacyjnych) 
B.  Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,6 (100 
punktów maturalnych = 60 punktów rekrutacyjnych) 
Za język polski na poziomie podstawowym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,4 (100 punktów 
maturalnych = 40 punktów rekrutacyjnych) 
C.  Za – zadeklarowany jednoznacznie przez kandydata/kę – dowolny przedmiot do wyboru 
na poziomie rozszerzonym współczynnik rekrutacyjny wynosi 0,4 (100 punktów maturalnych = 40 
punktów rekrutacyjnych)  
3.Brane będą pod uwagę te wyniki z poszczególnych przedmiotów (język obcy nowoŜytny, język 
polski, przedmiot do wyboru), które pozwolą - po przeliczeniu według podanych współczynników 
rekrutacyjnych - uzyskać najkorzystniejszy wynik punktowy (brany b ędzie pod uwag ę tylko 
jeden poziom z przedmiotu ). 
W przypadku braku punktacji z przedmiotu wybranego kandydat/ka otrzymuje 0 punktów. 
Przy braku punktacji z j ęzyka obcego nowo Ŝytnego lub j ęzyka polskiego kandydat/ka nie 
jest dopuszczony do post ępowania rekrutacyjnego.  
4.Punkty za język obcy nowoŜytny, język polski i przedmiot do wyboru sumują się (A +B + C) i są 
podstawą do umieszczenia nazwiska kandydata/ki na liście rankingowej.  

 
STARA MATURA  

1.Oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminie dojrzałości przeliczane są na punkty rekrutacyjne 
w sposób, który upodabnia uzyskane przez nich wyniki do wyników nowej matury: 

 

skala ocen 1-6 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

100 pkt 90 pkt 70 pkt 50 pkt 30 pkt 

 

skala ocen 2-5 

bardzo dobry dobry dostateczny 

100 pkt 75 pkt 40pkt 

 
2.Za poszczególne przedmioty na egzaminie dojrzałości przydzielane są punkty rekrutacyjne z 
uwzględnieniem następujących współczynników rekrutacyjnych:  

Język obcy nowoŜytny (języki do wyboru: 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski) 

1,0 

Język polski  0,6 

Przedmiot do wyboru zadeklarowany przez 
kandydata/kę 

0,4 

3.JeŜeli z danego przedmiotu (język obcy nowoŜytny, język polski, dowolny przedmiot wybrany przez 
kandydata/kę) na świadectwie dojrzałości  figuruje zarówno ocena z egzaminu dojrzałości, 
pisemnego, jak i ustnego, brana będzie pod uwagę ocena wyŜsza. 
 

W przypadku braku oceny z przedmiotu wybranego kandydat/ka otrzymuje 0 punktów. Przy braku 
oceny z języka obcego nowoŜytnego lub języka polskiego kandydat/ka nie jest dopuszczony do 
postępowania rekrutacyjnego.  
 

 
 Na I rok studiów filologii niderlandzkiej przyjęci zostaną kandydaci z największą liczbą punktów według 
limitu przyjęć. 
 
Szczegółowe Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.kfn.uni.wroc.pl  
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Kierunek   FILOLOGIA 
specjalno ść:  FILOLOGIA FRANCUSKA 
 
Struktura studiów:    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
                                                                                  
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu dyplomów licencjackich w zakresie filologii francuskiej lub 
porównywalnych (kryterium: ocena na dyplomie) .  
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifr.uni.wroc.pl 
 
 
Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalno ść:   FILOLOGIA ROSYJSKA 
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
                                      studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA : 

Brane s ą pod uwag ę wyniki cz ęści pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podsta wowym 
lub rozszerzonym: 
Za język obcy na poziomie rozszerzonym przelicznik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
 
STARA MATURA : 

Brana b ędzie pod uwag ę korzystniejsza z ocen z egzaminu pisemnego i ustne go z dwóch 
przedmiotów: j ęzyka polskiego i j ęzyka obcego. 
Oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeliczane są na punkty w następujący 
sposób: 
 
Skala 1-6     Skala 2-5 
6 (celujący)   – 100 pkt.    
5 (bardzo dobry)  -   80 pkt.  5 (bardzo dobry)  – 100 pkt. 
4 (dobry)   –  60 pkt.  4 (dobry)     -   75 pkt. 
3 (dostateczny)  –  40 pkt.  3 (dostateczny)   -    40 pkt. 
2 (dopuszczający)  –  20 pkt. 
Za poszczególne przedmioty przydzielane są punkty z uwzględnieniem następujących współczynników: 
za język obcy współczynnik wynosi 1,0. 
za język polski współczynnik wynosi 0,8. 
 
Absolwenci szkół profilowanych, którzy nie mają obowiązku zdawania na maturze języka obcego, mogą 
zostać przyjęci, jeśli zdawali język obcy jako drugi przedmiot wybrany. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i stara maturą 
przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl  
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów  pierwszego stopnia filologii rosyjskiej  legitymujący się 
dyplomem licencjata 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie. 
 
 
Kierunek:  FILOLOGIA 
specjalno ść:    FILOLOGIA UKRAI ŃSKA 
 
Struktura studiów:    studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
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Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Brane s ą pod uwag ę wyniki cz ęści pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podsta wowym 
lub rozszerzonym: 
Za język obcy na poziomie rozszerzonym przelicznik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
Za język polski na poziomie rozszerzonym współczynnik wynosi 1,0, na poziomie podstawowym 0,6. 
 
STARA MATURA  

Brana b ędzie pod uwag ę korzystniejsza z ocen z egzaminu pisemnego i ustne go z dwóch 
przedmiotów: j ęzyka polskiego i j ęzyka obcego 
Oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeliczane są na punkty w następujący 
sposób: 
 
Skala 1-6     Skala 2-5 
6 (celujący)   – 100 pkt.    
5 (bardzo dobry)  -    80 pkt.  5 (bardzo dobry)  – 100 pkt. 
4 (dobry)   –   60 pkt.  4 (dobry)     -    75 pkt. 
3 (dostateczny)  –   40 pkt.  3 (dostateczny)  -    40 pkt. 
2 (dopuszczający)  –   20 pkt. 
Za poszczególne przedmioty przydzielane są punkty z uwzględnieniem następujących współczynników: 
za język obcy współczynnik wynosi 1,0. 
za język polski współczynnik wynosi 0,8. 
 
Absolwenci szkół profilowanych, którzy nie mają obowiązku zdawania na maturze języka obcego, mogą 
zostać przyjęci, jeśli zdawali język obcy jako drugi przedmiot wybrany. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową i starą maturą 
przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ifs.uni.wroc.pl  
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WYDZIAŁ  NAUK  HISTORYCZNYCH  I  PEDAGOGICZNYCH 
50-145 Wrocław,  ul. Szewska 48 
I p.  pok. 103, tel. 071 37-52-274 

 
kierunki studiów:    HISTORIA 

HISTORIA  SZTUKI 
PSYCHOLOGIA 

    ARCHEOLOGIA 
 
Kierunek:   HISTORIA 
Struktura studiów:     studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

               studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
specjalizacje :    nauczycielska  

              archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; dokumentalistyka  
konserwatorska; regionalistyka 

 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brana będzie pod 
uwagę  suma liczba punktów procentowych uzyskanych na pisemnym  egzaminie maturalnym spośród 
przedmiotów: historia, wiedza o społecze ństwie, historia sztuki, j ęzyk polski na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
Liczba procentów uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, zaś 
na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i 
rozszerzony porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszego dla 
kandydata. 
Brak punktacji z danego przedmiotu nie oznacza dyskwalifikacji kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego lecz skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brana będzie  pod 
uwagę średnia arytmetyczna wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości. 
Oceny przeliczane będą według następującej skali: 
 
skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
100 pkt. 80 pkt. 60 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 

  
skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 
100 pkt. 70 pkt. 40 pkt. 

 
Liczba miejsc dla kandydatów ze starą i nową maturą będzie proporcjonalny do liczby kandydatów ze 
starą i nową maturą, którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.hist.uni.wroc.pl  
 
Zasady rekrutacji na  studia drugiego stopnia (2-le tnie magisterskie) 
 
O przyjęcie na studia  drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata. 
Przyjęcia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej , punktowanej w skali od 0 do 15 
punktów. Uzyskanie od 0 do 5 punktów dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
Kierunek:    HISTORIA SZTUKI  
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
    studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
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Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzało ści , w którym brane będzie 
pod uwagę  ilość punktów procentowych z następujących przedmiotów z egzaminu maturalnego: 
- język polski (pisemny) 
- historia sztuki lub historia (pisemny) 
- język obcy (pisemny lub ustny) 
Liczba procentów uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, zaś 
na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i 
rozszerzony porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla 
kandydata. 
Brak któregoś z wyŜej wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. O przyjęciu na studia decyduje suma uzyskanych punktów procentowych z powyŜszych 
przedmiotów. 
 
STARA MATURA  

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzało ści , w którym brane będą pod 
uwagę najwyŜsze oceny (z pisemnego lub ustnego egzaminu dojrzałości lub na świadectwie ukończenia 
szkoły) z następujących przedmiotów: 
- język polski 
- historia lub historia sztuki 
- język obcy 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego. 
O przyjęciu na studia decydować będzie suma punktów z wyŜej wymienionych przedmiotów. 
 
Liczba miejsc dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą będzie proporcjonalna do liczby kandydatów 
biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ihsz.hist.uni.wroc.pl  

 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

 
Na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z dyplomem licencjata historii sztuki. O miejscu 
na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. 
O ile limit przyjęć nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci 
legitymujący się dyplomem uniwersyteckich kierunków humanistycznych. O miejscu na liście rankingowej 
zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej z historii sztuki. Rozmowa kwalifikacyjne punktowana będzie 
w skali od 0 do 5 punktów. Z pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się uzyskanie minimum 
3 punktów. 
 
 
Kierunek:  PSYCHOLOGIA 
 
Struktura studiów:   jednolite studia magisterskie (5-letnie) 
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Zasady przyj ęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
NOWA MATURA  

Konkurs świadectw dojrzało ści , pod uwagę brana będzie punktacja z części pisemne j z: języka 
polskiego oraz  dwóch przedmiotów do wyboru (z wył ączeniem j ęzyków obcych). 
Liczba procentów uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, zaś 
na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i 
rozszerzony porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla 
kandydata. 
Na podstawie uzyskanych wyników zostanie ustalona lista rankingowa stanowiąca podstawę przyjęcia 
kandydatów. 
 
STARA MATURA  

Konkurs świadectw dojrzało ści , pod uwagę brane będą oceny  z części pisemnej  lub ustnej (do 
wyboru przez kandydata) z: j ęzyka polskiego oraz  jednego  innego przedmiotu zda wanego na 
egzaminie dojrzało ści (z wył ączeniem j ęzyków obcych).  
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
 
skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Podstawą do sporządzenia listy rankingowej będzie suma punktów  z powyŜszych przedmiotów. 
 
Limit miejsc dla kandydatów z ,,nową” i ,,starą”  maturą będzie podzielony proporcjonalnie do liczby 
kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.psychologia.uni.wroc.pl  

 
 
Kierunek:  ARCHEOLOGIA 
 
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Do obliczania punktów w rankingu  brane będą pod uwagę wyniki pisemnego  egzaminu maturalnego z 
następujących przedmiotów: historia , geografia , język obcy . Liczba procentów uzyskanych na poziomie 
rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, zaś na poziomie podstawowym przez 
współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i rozszerzony porównuje się i bierze pod 
uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla kandydata. 
Podstawą ułoŜenia listy rankingowej będzie suma punktów uzyskanych z wymienionych przedmiotów. 
  
STARA MATURA  

Brane pod uwagę będą oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów: historia, geografia i j ęzyk 
obcy (ustne i pisemne) . JeŜeli kandydat posiada na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu 
zarówno w części ustnej i pisemnej, brana będzie pod uwagę suma punktów z obu części egzaminu. 
 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 
 
skala 1-6 
 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 
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skala 2-5 
 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma uzyskanych punktów. 
  
Podstawą przyjęcia na studia będą listy rankingowe, ułoŜone proporcjonalnie dla liczby zgłoszeń 
kandydatów z „nową” i „starą” maturą. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.archeo.uni.wroc.pl  
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WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 
50-145 Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26 pok. 16 

tel. 071 3752-825  
 

Kierunek:  PRAWO 
 
Struktura studiów:  jednolite studia magisterskie (5-letnie) 
 
Zasady przyj ęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA  

Egzamin maturalny L.p. 
Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,3 1. Historia pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 
poziom podstawowy 0,1 2. Język obcy pisemna 
poziom rozszerzony 0,2 
poziom podstawowy 0,3 3. Przedmiot do wyboru * pisemna 
poziom rozszerzony 0,4 

 
*Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli egzamin maturalny z danego przedmiotu 
był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie wynik 
egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla kandydata, po uwzględnieniu odpowiednich 
współczynników. 
 
STARA MATURA  

L.p. Przedmiot Waga 
1. Historia 0,4 
2. Język obcy 0,2 
3. Przedmiot do wyboru * 0,4 
 
* Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, ale nie 
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli z danego przedmiotu kandydat zdawał 
egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to w konkursie bierze się pod uwagę tylko jedną z ocen, 
korzystniejszą dla kandydata. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na punkty 
według następujących reguł: 
Ocena (skala 2-5) Punkty 

za ocenę 
Ocena (skala 1-6) Punkty 

za ocenę 
  dopuszczająca (2) 30 
dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 
dobra (4) 75 dobra (4) 70 
bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 
  celująca (6) 100 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i jest 
sumą wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem świadectw 
są mnoŜone przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na liście 
rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 
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Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, którzy 
przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl  
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WYDZIAŁ  FIZYKI I ASTRONOMII 
50-204 Wrocław,   pl. Maksa Borna 9 

pok. 102, tel. 071 37-59-357, -404, -464 
tel./fax  071 321-76-82 

 
Kierunek:  FIZYKA 
Struktura studiów:     studia pierwszego stopnia (3,5-letnie licencjackie) 
 
Wydział Fizyki i Astronomii przewiduje w lutym 2008  oraz 2009r., rekrutacj ę ,,zimow ą" na 
niestacjonarne (wieczorowe) licencjackie studia fiz yki, rozpoczynaj ące si ę w semestrze letnim 
roku akademickiego 2007/2008 i odpowiednio 2008/200 9.  
Rekrutacja odb ędzie si ę na kierunek fizyka. Po pierwszym semestrze studenc i wybior ą jedn ą z 
nast ępujących specjalno ści: 
• fizyka do świadczalna 
• fizyka teoretyczna 
• nauczanie fizyki i matematyki 
• fizyka komputerowa, 
• fizyka medyczna 
• ekonofizyka 
• technologie informatyczne 
• modelowanie układów biologicznych 
Studenci, którzy zaliczą w terminie pierwszy semestr studiów niestacjonarnych wieczorowych, mogą 
zostać przyjęci na pierwszy semestr bezpłatnych studiów stacjonarnych. Kolejne semestry studiów 
wieczorowych uruchamiane będą pod warunkiem, Ŝe zbierze się grupa, co najmniej 15 studentów 
chcących kontynuować ten rodzaj studiów. 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3,5-letnie licencjac kie) 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu maturalnego lub 
egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka (fizyka z astronomi ą, fizyka i astronomia), 
matematyka, chemia, informatyka (elementy informaty ki) i biologia. Jedyny wyjątek stanowią 
kandydaci ze starą maturą, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości matematyki lub fizyki. Mogą oni 
przystąpić do egzaminu wstępnego z tych przedmiotów, obejmujących program liceum. Ocena z 
egzaminu wstępnego w skali 4 stopniowej traktowana jest tak jak ocena z egzaminu dojrzałości. 
Komisja tworzy listę rankingową kandydatów na poszczególne specjalności na podstawie parametru 
rekrutacyjnego (S) wynikającego z ocen wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. 
Liczbę punktów z kaŜdego przedmiotu ustala się osobno, w następujący sposób: 
 

• STARA MATURA  - ocenę z egzaminu dojrzałości lub z egzaminu wstępnego przelicza się na punkty 
według tabeli, a uzyskany wynik mnoŜy się przez 2; 

 
ocena liczba punków 

 (skala 6-stopniowa) 
liczba punktów 
(skala 4-stopniowa) 

celująca 100  
bardzo dobra 90 100 
dobra 70 75 
dostateczna 50 50 
dopuszczająca 30  

 
• NOWA MATURA 2002  - wynik egzaminu maturalnego podany w punktach mnoŜy się przez 2. Jeśli 

matematyka zdawana była na poziomie rozszerzonym, to uzyskane za ten poziom punkty mnoŜy się 
dodatkowo przez 1,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i rozszerzony porównuje się i bierze 
pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla kandydata. 

• NOWA MATURA  - wynik egzaminu maturalnego podany w procentach przelicza się na punkty (1% = 
1 punkt). Jeśli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, to uzyskane punkty mnoŜy się 
przez 1,5. Jeśli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym punkty uzyskane z 
obydwu poziomów porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy 
dla kandydata.  
 
Spośród wyników za egzaminy maturalne z chemii, informatyki i biologii brany jest pod uwagę wynik 

(X) najkorzystniejszy dla kandydata. Parametr rekrutacyjny (S) jest sumą punktów uzyskanych z fizyki 
(F), matematyki (M), i pozostałych przedmiotów (X): 

 
S = F + M + X . 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.wfa.uni.wroc.pl 
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WYDZIAŁ  NAUK  SPOŁECZNYCH 
51-149 Wrocław, ul Koszarowa 3 

pok. 34, tel. 071 37-55-265 
                  
kierunki studiów:  POLITOLOGIA   

 
Kierunek:   POLITOLOGIA  
Struktura studiów:     studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 
Zasady przyj ęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
 
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów dowolnego kierunku kształcenia, w tym absolwentów 
oficerskich szkół zawodowych i uczelni słuŜb państwowych. 
O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa utworzona na podstawie oceny na dyplomie 
ukończenia studiów. 
 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.politologia.uni.wroc.pl  
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WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 
50-384 Wrocław, ul. Joliot-Curie 15 

tel. 071 37-57-892, 071 37-57- 893, 071 37-57- 894,  fax: 071 37-57-895   
e-mail: egzaminy@math.uni.wroc.pl, sekretariat@ii.u ni.wroc.pl 

 
kierunki studiów:   INFORMATYKA 
 
Kierunek:                 INFORMATYKA 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
Odbędzie się wspólne postępowania kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia prowadzone na 
Wydziale w formie stacjonarnej i  niestacjonarnej .Oddzielnie kwalifikuje się kandydatów, którzy zdawali 
,,nową maturę”  i oddzielnie kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę”. 
 
NOWA MATURA  

W pierwszej kolejno ści kwalifikuje si ę kandydatów, którzy zdawali matematyk ę na poziomie 
rozszerzonym. Ustala się procedurę obliczania punktów kwalifikacyjnych:  

Liczba punktów kwalifikacyjnych = maksimum z trzech  liczb: 3M, 2M+I oraz 2M+F   
gdzie: 
M jest wyraŜonym w procentach wynikiem matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, 
I jest wyraŜonym w procentach wynikiem matury z informatyki na poziomie rozszerzonym 
F jest wyraŜonym w procentach wynikiem matury z fizyki na poziomie rozszerzonym 
Przyjmuje się, Ŝe I=0 lub F=0 jeŜeli kandydat nie zdawał matury z informatyki lub fizyki na poziomie 
rozszerzonym 
 

W drugiej kolejności będą kwalifikowani kandydaci, którzy zdawali matematykę na poziomie 
podstawowym na podstawie listy rankingowej wyników matury z matematyki. 
Na studia nie b ędą kwalifikowani kandydaci, którzy nie zdawali matema tyki na maturze. 
 
STARA MATURA  

Dla  kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę” przeprowadza się pisemny test kwalifikacyjny z 
matematyki, punktowany od 0 do 3000 punktów.  
Na studia niestacjonarne kwalifikowani będą  kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 700 punktów. 
Kandydat  zaznacza w kolejności swoje preferencje kierunków i formę studiów, na których chce 
studiować. Opłata rekrutacyjna nie zaleŜy od liczby zaznaczonych preferencji.   
Na podstawie wyników matur / testu sporządzone zostaną listy rankingowe kandydatów, w kolejności 
liczby uzyskanych punktów. Kwalifikacje na poszczególne kierunki oraz formy studiów będą oparte o listy 
rankingowe według wskazanych preferencji. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do  liczby kandydatów z now ą matur ą i star ą 
matur ą, którzy przyst ąpią do post ępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz o studiach na 
kierunkach informatyka i matematyka, dostępne są na stronie domowej Wydziału: 
http://www.wmi.uni.wroc.pl 
oraz na stronach www instytutów: 
Informatyka: http://www.ii.uni.wroc.pl 
Matematyka: http://www.math.uni.wroc.pl 
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WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII 
50-138 Wrocław, ul. Ku źnicza 35, tel. 071 37-52-995 

 
 
Kierunek:  BIOTECHNOLOGIA 
 
Struktura studiów:   studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyj ęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjacki e) 
 
NOWA MATURA  

Przy procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatów z nową maturą brana będzie pod uwagę 
punktacja z części pisemnej. 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zdawali na poziomie 
rozszerzonym chemi ę i jeden z trzech przedmiotów do wyboru: biologi ę, matematyk ę, fizyk ę. 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z dwóch przedmiotów: chemii  i do 
wyboru jednego z trzech przedmiotów: biologii, matematyki albo fizyki. 
W przypadku kandydatów z jednakową sumą punktów uzyskanych  z dwóch wymienionych przedmiotów 
brane będą pod uwagę punkty uzyskane kolejno z: 
1) chemii 
2) fizyki 
3) matematyki 
4) biologii 
 
STARA MATURA  

Kandydaci, którzy legitymują się tzw. starą maturą będą kwalifikowani na studia wyłącznie na podstawie 
wyniku rozmowy kwalifikacyjnej   z przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem 
biologii molekularnej i chemii organicznej. Rozmowa punktowana jest w skali 0-50 punktów. Za wynik 
pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 20 punktów.  
JeŜeli limit miejsc przeznaczonych dla kandydatów ze „starą” maturą nie zostanie wypełniony, miejsca te 
zostaną przeznaczone dla kandydatów z „nową” maturą. 
  
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 95/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2007 r. 

 

Wykaz kierunków i specjalno ści, na które laureaci  olimpiad centralnych przyjmowani s ą bez 
post ępowania kwalifikacyjnego: 
 
administracja   Olimpiada Historyczna 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 
archeologia   Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Geograficzna 
 
astronomia  Olimpiada Astronomiczna 

 Olimpiada Fizyczna 
 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Chemiczna 

 
biologia   Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Ekologiczna 
 
biotechnologia  Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Chemiczna 
 
chemia    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 
dziennikarstwo  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego  
i komunikacja społeczna Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
 
ekonomia  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Informatyczna 
 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 
 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 

 
europeistyka   Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
 
filologia angielska   Olimpiada Języka Angielskiego 
 
filologia germa ńska  Olimpiada Języka Niemieckiego 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 
filologia klasyczna  Olimpiada Języka Łacińskiego 
    Olimpiada Literatury i Języka  Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
 
filologia klasyczna 
i kultura śródziemnomorska  Olimpiada Języka Łacińskiego 
    Olimpiada Literatury i Języka  Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
 
filologia niderlandzka  Olimpiada Języka Angielskiego 
    Olimpiada Języka Niemieckiego 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
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filologia polska  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 
filologia francuska  Olimpiada Języka Francuskiego 
 
filologia słowia ńska  Olimpiada Języka Rosyjskiego 
    Olimpiada Języka Niemieckiego 
    Olimpiada Języka Angielskiego 
 
filozofia   Olimpiada Filozoficzna 
    Olimpiada Artystyczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna      

Olimpiada Geograficzna      
Olimpiada Historyczna 

    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
    Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 
fizyka Olimpiada Astronomiczna 

 Olimpiada Fizyczna 
 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Chemiczna 

 
geografia   Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Nautologiczna 
 
geologia   Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 
historia   Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy Parlamentarnej 
 
historia sztuki   Olimpiada Artystyczna (sekcja plastyki) 
 
informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo  Olimpiada Filozoficzna 
    Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 
informatyka   Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Fizyczna 
 
matematyka   Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
 
międzywydziałowe indywidualne 
studia humanistyczne   

Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Filozoficzna 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
    Olimpiada Języka Angielskiego 
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    Olimpiada Języka Francuskiego 
    Olimpiada Języka Rosyjskiego 
    Olimpiada Języka Niemieckiego 
    Olimpiada Języka Łacińskiego 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
 
muzykologia   Olimpiada Artystyczna (sekcja muzyki)    
      
ochrona środowiska  Olimpiada Ekologiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
 
pedagogika   Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Biologiczna 
 
politologia   Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
 
prawo    Olimpiada Historyczna 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 
socjologia    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
 
stosunki mi ędzynarodowe Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
 

Wykaz kierunków i specjalno ści, na które finali ści  olimpiad centralnych przyjmowani s ą bez 
post ępowania kwalifikacyjnego: 
 
administracja   Olimpiada Historyczna 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 
astronomia    Olimpiada Astronomiczna 

 Olimpiada Fizyczna 
 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Chemiczna 

 
biologia   Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Ekologiczna 
 
biotechnologia  Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Chemiczna 
 
chemia    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 
dziennikarstwo  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego  
i komunikacja społeczna Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
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ekonomia  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Informatyczna 
 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 
 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 

 
filologia klasyczna  Olimpiada Języka Łacińskiego 
    Olimpiada Literatury i Języka  Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
 
filologia klasyczna 
i  kultura śródziemnomorska  Olimpiada Języka Łacińskiego 
    Olimpiada Literatury i Języka  Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
 
filologia polska  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 
filologia francuska  Olimpiada Języka Francuskiego 
 
filologia słowia ńska  Olimpiada Języka Rosyjskiego 
    Olimpiada Języka Niemieckiego 
    Olimpiada Języka Angielskiego 
 
filozofia  Olimpiada Filozoficzna 
 
fizyka Olimpiada Astronomiczna 

 Olimpiada Fizyczna 
 Olimpiada Matematyczna 
 Olimpiada Chemiczna 

 
geologia   Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 
historia   Olimpiada Historyczna 
 
informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo   Olimpiada Filozoficzna 
    Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 
informatyka   Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Fizyczna 
 
matematyka   Olimpiada Matematyczna 
    Olimpiada Informatyczna 
    Olimpiada Fizyczna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Astronomiczna 
 
muzykologia   Olimpiada Artystyczna (sekcja muzyki) 
 
ochrona środowiska  Olimpiada Ekologiczna 
    Olimpiada Biologiczna 
    Olimpiada Geograficzna 
    Olimpiada Chemiczna 
    Olimpiada Fizyczna 
 
pedagogika   Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
    Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Biologiczna 
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prawo    Olimpiada Historyczna 
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 
 
stosunki mi ędzynarodowe Olimpiada Historyczna 
    Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 
 
 
 
 
 
 


