
 

UCHWAŁA Nr 43/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 marca 2015 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku 
akademickim 2015/2016 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
cudzoziemców, którzy mają inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości 
lub dyplomem wydanym poza granicami Polski 

 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale 49/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 dla 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy mają inny 
ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski 
wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) ustala się zasady rekrutacji na kierunki: 

a) biologia człowieka - studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Nauk 
Biologicznych w brzmieniu: 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
wybranym kierunku oraz znajomość języka polskiego. Rozmowa oceniana w skali 1-5. 
Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów.”, 

b) chemia i toksykologia sądowa - studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale 
Chemii w brzmieniu: 

„Przyjęcia odbywają się na podstawie listy rankingowej według średniej z wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze przeliczonej liniowo w skali 0-240.”, 

c) chemia medyczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Chemii  
w brzmieniu: 

„Przyjęcia odbywają się na podstawie listy rankingowej według średniej z wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze przeliczonej liniowo w skali 0-240.”, 

d) filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: Empirical and Theoretical 
Linguistics - studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim na Wydziale 
Filologicznym w brzmieniu: 

„1. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z któregoś z poniższych 
kierunków: 

a) lingwistyka/ językoznawstwo teoretyczne/ językoznawstwo komputerowe/ 
psycholingwistyka, 

b) filologia angielska lub inna (ale ze specjalizacją/pracą dyplomową/egzaminem 
dyplomowym z językoznawstwa), 

c) psychologia, 
d) matematyka/ informatyka. 

2. Końcowa ocena na pierwszym dyplomie nie może być niższa niż A / B+ (bardzo 
dobra lub dobra z plusem). 
3. Dobra znajomość języka angielskiego (poziom C1+). 
4. List motywacyjny napisany po angielsku (do 2 stron A4, Times New Roman 12pt, 
pojedynczy odstęp), zawierający: 

a) uzasadnienie wyboru programu,  
b) obszary zainteresowań językoznawczych,  
c) uzasadnienie wyboru Uniwersytetu Wrocławskiego. 

5. Aktualny życiorys napisany po angielsku.”, 
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e) informatyka stosowana i systemy pomiarowe - studia stacjonarne pierwszego 
stopnia (inżynierskie) na Wydziale Fizyki i Astronomii w brzmieniu: 

„Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę kandydata z 
fizyki, matematyki i informatyki. Rozmowa oceniana jest w skali 2-5. Do zaliczenia 
potrzebne jest uzyskanie minimum 3 punktów.”, 

f) inżynieria geologiczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na 
Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w brzmieniu: 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
kierunku inżynieria geologiczna. Rozmowa oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia 
potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.”, 

g) LL.M. International and European Law - studia stacjonarne drugiego stopnia na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów 

magisterskich akredytowanej uczelni, 
2. 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, 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”, 

h) politologia - studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim na Wydziale 
Nauk Społecznych w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
1. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej/świadectwa dojrzałości, 
2. 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, 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”, 
 

i) politologia - studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim na Wydziale 
Nauk Społecznych w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
1. posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia lub magisterskich 

akredytowanej uczelni, 
2. 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 na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym, 

3. pozytywna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”, 

j) polski system prawny - studia niestacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii w brzmieniu:  

„Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość 
języka polskiego.”, 

k) zarządzanie bezpieczeństwem państwa - studia stacjonarne drugiego stopnia na 
Wydziale Nauk Społecznych w brzmieniu: 

„Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich 
dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje lista rankingowa 
sporządzona na podstawie średniej ocen ze studiów, w ramach ustalonego limitu 
przyjęć.”, 

l) zarządzanie bezpieczeństwem państwa - studia niestacjonarne drugiego stopnia na 
Wydziale Nauk Społecznych w brzmieniu: 

„Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich 
dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”, 
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m) zarządzanie projektami społecznymi - studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w brzmieniu: 

„Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie kompetencji kandydata do 
studiowania na kierunku zarządzanie projektami społecznymi. Rozmowa punktowana w 
skali 2-5. Wynik pozytywny wymaga otrzymania przynajmniej 3 punktów.”; 

2) zmienia się zasady rekrutacji na kierunki: 

a) administracja - studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Prawa, Administracji  
i Ekonomii na zasady w brzmieniu: 

„Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość 
języka polskiego. W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku 
angielskim na specjalności Administration in International Organizations (Administracja 
w organizacjach międzynarodowych). Warunkiem przyjęcia na specjalność 
Administration in International Organizations 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). Z obowiązku przedstawienia wyników 
testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na 
poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.”, 

b) ekonomia - studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Prawa, Administracji  
i Ekonomii na zasady w brzmieniu: 

„Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość 
języka polskiego. W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku 
angielskim na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). 
Warunkiem przyjęcia na specjalność Master Managerial Economics 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 
Managerial Economics. Z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są 
kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie 
edukacji lub jest językiem ojczystym.”, 

c) pedagogika - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych na zasady w brzmieniu: 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca: 
 w przypadku absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych lub 

nauczycielskich: samodzielność myślenia, kompetencje pedagogiczne, orientację w 
najnowszej literaturze z zakresu pedagogiki, 

 w przypadku absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz jednolitych 
magisterskich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich: predyspozycje 
kandydatów do studiowania na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania 
związane z dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych itp.). 
Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie 
minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według 
uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.”, 

d) pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych na zasady w brzmieniu: 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja 
w literaturze, czasopismach branżowych, itp.) oraz sprawdzian praktyczny z zakresu 
poprawności wymowy oraz poprawnej pisowni języka polskiego (kandydat powinien 
wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz 
umiejętnością pisania tekstu pod dyktando). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w 
skali 1-5; Sprawdzian praktyczny będzie oceniany w skali 0-15. Za pozytywny przebieg 
sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów. Do zaliczenia 
rozmowy kwalifikacyjnej potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Przyjęcie 
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nastąpi w oparciu o listę rankingową, sporządzoną na podstawie sumy punktów 
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.”; 
 

3) uchyla się zasady rekrutacji na kierunki: 

a) administracja, specjalność: Administration in International Organizations - studia 
stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii, 

b) ekonomia, specjalność: Master Managerial Economics - studia stacjonarne drugiego 
stopnia w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, 

c) LL.B. International and European Law - studia stacjonarne pierwszego stopnia  
w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, 

d) politologia, specjalność: Comparative Politics - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
w języku angielskim na Wydziale Nauk Społecznych, 

e) politologia, specjalności: Central and East European Studies, Public Policy, Political 
Communication, Public Administration, Democracy and Development in Europe and 
Caucasus - studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim na Wydziale Nauk 
Społecznych, 

f) prawo - studia niestacjonarne drugiego stopnia (2,5-letnie) na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


