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UCHWAŁA Nr 16/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2015 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w załączniku nr 1: 

a) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku administracja na zasady w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się: 
 absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów magisterskich 

prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 
punktów na liście rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia 
będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy 
punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich 
ocen z toku studiów, 

 absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku 
studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego 
limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na 
podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz 
średnia wszystkich ocen z toku studiów. 

W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia odpłatnych studiów w języku angielskim 
na specjalności Administration in International Organizations (Administracja w 
organizacjach międzynarodowych). Warunkiem przyjęcia na specjalność Administration 
in International Organizations (Administracja w organizacjach międzynarodowych) jest 
zrekrutowanie się na kierunek ADMINISTRACJA (studia stacjonarne drugiego stopnia) 
wraz z przedłożeniem zaświadczenia lub certyfikatu językowego (np. FCE, TOEFL- 550, 
IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 
poziomie B2 lub równoważnym, a następnie złożenie deklaracji o podjęciu studiów na 
specjalności Administration in International Organizations (Administracja w 
organizacjach międzynarodowych). Z obowiązku przedstawienia wyników testu lub 
certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.”, 
 

b) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na zasady w 
brzmieniu: 

 

„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych. Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt 
pracy badawczej zawierający: 

1. sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które 
kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych badań, 

2. zarys podstaw teoretycznych pracy, 
3. wstępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie 

oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony), 
4. szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej 

pracy badawczej, 
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5. bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co 
najmniej 10 pozycji). 

Objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego 
(czcionka 12, interlinia 1,5). 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za: 

1. obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów), 
2. oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1-5 punktów – liczba punktów 

odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 
uzyskują 5 punktów). 
3,0 –1 pkt. 
3,5 –2 pkt. 
4,0 –3 pkt. 
4,5 –4 pkt. 
5,0 –5 pkt. 

3. średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, 
kandydaci ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów). 
3,0-3,49 – 1 pkt. 
3,5-3,99 – 2 pkt. 
4,0-4,49 – 3 pkt. 
4,5-5,0 – 5 pkt. 

Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu 
przyjęć.”, 

 

c) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku ekonomia na zasady w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia ekonomii mogą ubiegać się: 
 absolwenci studiów pierwszego stopnia oraz studiów magisterskich prowadzonych 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego po 
złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 punktów na liście 
rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą dokonywane 
według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają 
się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów, 

 absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku 
studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego 
limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na 
podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz 
średnia wszystkich ocen z toku studiów. 

W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia odpłatnych studiów w języku angielskim 
na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Warunkiem 
przyjęcia na specjalność Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska) jest 
zrekrutowanie się na kierunek EKONOMIA (studia stacjonarne drugiego stopnia) wraz z 
przedłożeniem zaświadczenia lub certyfikatu językowego (np. FCE, TOEFL- 550, IELTS 
5,5-6,0, BEC Vantage) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 
lub równoważnym, a następnie złożenie deklaracji o podjęciu studiów na specjalności 
Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Z obowiązku przedstawienia 
wyników testu lub certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był 
językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.”, 
 

d) uchyla się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim 
(2-letnie magisterskie) na kierunku ekonomia, specjalność: Master Managerial 
Economics, 
 

e) w zasadach rekrutacji na kierunek filologia, specjalność: filologia angielska, 
specjalizacja: Empirical and Theoretical Linguistics słowa: „Studia: stacjonarne 
pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)” zmienia się na: „Studia: 
stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)”, 

 

f) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku filozofia na zasady w brzmieniu: 

 

„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
pierwszego stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim. Kandydaci przyjmowani 
będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie licencjackim. W oparciu o to kryterium 
sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku, gdy na liście rankingowej w 
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ramach ustalonego limitu przyjęć  znajdzie się więcej osób z taką samą oceną, o 
przyjęciu rozstrzygnie średnia arytmetyczna ocen ze studiów licencjackich.”, 

 

g) uchyla się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku filozofia, specjalność: komunikacja społeczna,  
 

h) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku komunikacja wizerunkowa na zasady w brzmieniu: 

 

„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych. Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt 
pracy badawczej zawierający: 

1. sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które 
kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych 
badań), 

2. zarys podstaw teoretycznych pracy, 
3. wstępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie 

oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony), 
4. szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej 

pracy badawczej, 
5. bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co 

najmniej 10 pozycji). 
Objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego 
(czcionka 12, interlinia 1,5). 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za: 

1. obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów), 
2. oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów 

odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 
uzyskują 5 punktów). 
3,0 – 1 pkt.  
3,5 – 2 pkt. 
4,0 – 3 pkt. 
4,5 – 4 pkt. 
5,0 – 5 pkt.  

3. średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, 
kandydaci ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów). 
3,0-3,49 – 1 pkt. 
3,5-3,99 – 2 pkt. 
4,0-4,49 – 3 pkt. 
4,5-5,0 – 5 pkt. 

Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu 
przyjęć.”, 
 

i) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych  
i nauczycielskich na kierunku pedagogika na zasady w brzmieniu: 

 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków 
pedagogicznych, nauczycielskich lub zaświadczenia o ukończeniu studiów licencjackich 
(w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji). Przyjęcie na 
studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Na etapie składania dokumentów 
kandydat składa deklarację wyboru specjalności z możliwością zmiany w trakcie 
pierwszego semestru studiów. Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania 
jej przez minimum 20 studentów. W przypadku większej liczby kandydatów na daną 
specjalność (powyżej 30 osób) o przyjęciu decydować będą kryteria ustalone przez 
Instytut.”, 

 

j) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych  
i nienauczycielskich na kierunku pedagogika na zasady w brzmieniu: 
 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, dyplomu 
studiów jednolitych magisterskich lub zaświadczenia o ukończeniu studiów (w 
przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji). Przyjęcie na studia 
nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Na etapie składania dokumentów 
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kandydat składa deklarację wyboru specjalności z możliwością zmiany w trakcie 
pierwszego semestru studiów. Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania 
jej przez minimum 20 studentów. W przypadku większej liczby kandydatów na daną 
specjalność (powyżej 30 osób) o przyjęciu decydować będą kryteria ustalone przez 
Instytut.”, 
 

k) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) na kierunku pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna  
i wychowanie przedszkolne na zasady w brzmieniu: 

 

„NOWA MATURA  
 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 

maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. 
 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 

pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 
 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 

brany będzie wynik korzystniejszy. 
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 

kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej 
egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do 
postępowania rekrutacyjnego.  

  

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język polski 
(pisemny) 

0,5 1,0 

przedmiot (jeden do wyboru): 
historia, biologia, wiedza o społeczeństwie 

0,5 1,0 

język obcy nowożytny (pisemny) 
dowolny 

0,2 0,4 

 

Drugim etapem postępowania rekrutacyjnego jest sprawdzian praktyczny z zakresu 
poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy 
pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando). 
Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z 
powyższych przedmiotów oraz wynik sprawdzianu praktycznego. Przyjęcie nastąpi, w 
ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy 
punktów z wymienionych przedmiotów i ze sprawdzianu praktycznego. Sprawdzian 
praktyczny oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 
praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów. Niezaliczenie sprawdzianu 
praktycznego dyskwalifikuje kandydata. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z 
dysleksją. 
 

STARA MATURA 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu 
zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 28 lutego 2015 r. na stronie 
internetowej Wydziału. 
Drugim etapem postępowania rekrutacyjnego jest sprawdzian praktyczny z zakresu 
poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy 
pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando). 
Przy kwalifikacji na studia w ramach limitu miejsc brane będą pod uwagę wyniki 
osiągnięte przez kandydatów z egzaminu oraz wynik kwalifikacji praktycznej. 
Sprawdzian oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 
praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów. Niezaliczenie sprawdzianu 
praktycznego dyskwalifikuje kandydata. Przyjęcie nastąpi, w ramach ustalonego limitu 
miejsc, w oparciu o listę rankingową utworzoną na podstawie sumy punktów 
uzyskanych przez kandydatów. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.”, 
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l) ustala się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia w języku 
angielskim (3-letnie licencjackie) na kierunku politologia, specjalność: Global Security 
w brzmieniu: 

 

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

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

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”; 
 

2) w załączniku nr 2: 

a) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie) na kierunku administracja na zasady w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na 
studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”, 
 

b) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie) na kierunku filozofia na zasady w brzmieniu: 

 

„O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia licencjackich  
o profilu ogólnoakademickim. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych 
dokumentów.”, 

 

c) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich kierunków 
pedagogicznych i nauczycielskich na kierunku pedagogika na zasady w brzmieniu: 

 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków 
pedagogicznych, nauczycielskich lub zaświadczenia o ukończeniu studiów licencjackich 
(w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji). Przyjęcie na 
studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Na etapie składania dokumentów 
kandydat składa deklarację wyboru specjalności z możliwością zmiany w trakcie 
pierwszego semestru studiów. Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania 
jej przez minimum 20 studentów. W przypadku większej liczby kandydatów na daną 
specjalność (powyżej 30 osób) o przyjęciu decydować będą kryteria ustalone przez 
Instytut.”, 

 

d) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich kierunków 
niepedagogicznych i nienauczycielskich na kierunku pedagogika na zasady w 
brzmieniu: 
 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, dyplomu 
studiów jednolitych magisterskich lub zaświadczenia o ukończeniu studiów (w 
przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji). Przyjęcie na studia 
nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Na etapie składania dokumentów 
kandydat składa deklarację wyboru specjalności z możliwością zmiany w trakcie 
pierwszego semestru studiów. Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania 
jej przez minimum 20 studentów. W przypadku większej liczby kandydatów na daną 
specjalność (powyżej 30 osób) o przyjęciu decydować będą kryteria ustalone przez 
Instytut.”, 

 

e) zmienia się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia  
(3-letnie licencjackie) na kierunku pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna  
i wychowanie przedszkolne na zasady w brzmieniu: 

 

„NOWA MATURA i STARA MATURA  
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje sprawdzian praktyczny z zakresu poprawności 
wymowy i pisania (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem 
artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando). Sprawdzian 
oceniany będzie w skali od 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego 
uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów. Niezaliczenie sprawdzianu praktycznego 
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dyskwalifikuje kandydata. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie wyniku sprawdzianu 
praktycznego oraz złożonych dokumentów. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z 
dysleksją.”. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 

 


