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UCHWAŁA NR 55/2016 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2016 r. 
 

zmieniająca uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017  

oraz uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów 
olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia  

w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim  
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2, 8 i 9 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 78/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek chemia – studia międzynarodowe w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: CHEMIA – STUDIA MIĘDZYNARODOWE 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Chemii 

Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków: 
chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, 
farmacja, ochrona środowiska, biologia – specjalność biologia z chemią. Przyjęcia na 
podstawie rankingu według oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia 
lub studiów magisterskich. Przyjmowani są kandydaci legitymujący się znajomością 
języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 określonym dla Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC 
Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).”; 

2) zmienia się zasady rekrutacji na kierunek filologia specjalność filologia hiszpańska na 
zasady w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia hiszpańska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

Na studia będą przyjmowani w pierwszej kolejności absolwenci studiów licencjackich w 
zakresie filologii hiszpańskiej, a następnie absolwenci studiów licencjackich lub 
magisterskich innej filologii niż hiszpańska pod warunkiem znajomości języka 
hiszpańskiego na poziomie C1. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie 
oceny na dyplomie licencjata, w przypadku przyjmowanych w pierwszej kolejności 
kandydatów legitymujących się dyplomem filologii hiszpańskiej, oraz na podstawie oceny 
na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku kandydatów legitymujących się 
dyplomem innej filologii. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w 
zakresie filologii hiszpańskiej wymagana będzie znajomość języka hiszpańskiego na 
poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować 
będzie sprawdzian kompetencji językowych dopuszczający do dalszego postępowania 
rekrutacyjnego. Sprawdzian zaliczony na poziomie co najmniej 60% uznaje się za zdany. 
Osoby posiadające dyplom DELE Nivel C1 zostaną dopuszczone do postępowania 
rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych. 
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Kierunek studiów: FILOLOGIA  
Specjalność: filologia hiszpańska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

Na studia będą przyjmowani w pierwszej kolejności absolwenci studiów licencjackich w 
zakresie filologii hiszpańskiej, a następnie absolwenci studiów licencjackich lub 
magisterskich innych specjalności neofilologicznych, kierunków humanistycznych lub 
artystycznych pod warunkiem znajomości języka hiszpańskiego na poziomie C1. Lista 
rankingowa zostanie sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w 
przypadku przyjmowanych w pierwszej kolejności kandydatów legitymujących się 
dyplomem filologii hiszpańskiej, oraz na podstawie oceny na dyplomie licencjata lub 
magistra w przypadku pozostałych kandydatów. Od kandydatów nielegitymujących się 
dyplomem licencjata w zakresie filologii hiszpańskiej wymagana będzie znajomość języka 
hiszpańskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego), co weryfikować będzie sprawdzian kompetencji językowych dopuszczający 
do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Sprawdzian zaliczony na poziomie co najmniej 
60% uznaje się za zdany. Osoby posiadające dyplom DELE Nivel C1 zostaną dopuszczone 
do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia do sprawdzianu 
kompetencji językowych.”; 

3) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek filologia specjalność judaistyka w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: judaistyka 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się 
dyplomem studiów licencjackich - judaistyka oraz absolwenci innych studiów licencjackich 
lub magisterskich, którzy posiadają dokument poświadczający znajomość hebrajskiego 
na poziomie C1 i jidysz na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, a także absolwenci zagranicznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza 
absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one uzyskanie 
odpowiednich kompetencji językowych. Kandydaci nieposiadający poświadczenia 
znajomości tych języków na wymaganym poziomie przystępują do testu z języka 
hebrajskiego na poziomie C1 i z języka jidysz na poziomie B2. Od kandydatów wymagana 
jest znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.”; 

4) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek interdyscyplinarne studia europejskie w 
brzmieniu: 

„Kierunek studiów: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom ukończenia studiów licencjackich z oceną co 
najmniej dobrą. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów z obszaru 
nauk humanistycznych i społecznych następujących kierunków: europeistyka, stosunki 
międzynarodowe, historia, neofilologie, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, 
etnologia, socjologia, politologia i pokrewne. W dalszej kolejności przyjmowani będą 
absolwenci innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Kandydaci 
przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kwalifikacje merytoryczne i 
językowe. Kandydaci powinni wykazać się podstawową wiedzą w zakresie historii 
powszechnej i Polski (XX-XXI w.), historii kultury oraz politycznych stosunków 
międzynarodowych. Powinni również znać podstawy historii Europy, uwarunkowań jej 
integracji, a także główne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Studia będą 
wymagać otwartości w kontaktach społecznych oraz kompetencji międzykulturowych. 
Kandydaci powinni ponadto wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 
lub wyższym. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana będzie w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia 
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rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie co najmniej 11 pkt. O przyjęciu na 
studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie sumy punktów uzyskanych 
za ocenę na dyplomie i rozmowę kwalifikacyjną w ramach ustalonego limitu.”; 

5) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z dyplomem licencjata z obszaru 
nauk humanistycznych i społecznych. W pierwszej kolejności przyjmowani będą 
absolwenci studiów licencjackich kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe. O przyjęciu w 
ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej 
według oceny na dyplomie ukończenia studiów.”; 

6) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek studia środkowo-wschodnioeuropejskie w 
brzmieniu: 

„Kierunek studiów: STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

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 maturze 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) 
lub język ukraiński (pisemny) 

0,5 
- 

1 
1 

przedmiot (jeden 
do wyboru) 

historia, historia sztuki, 
geografia, wiedza o 

społeczeństwie, filozofia 

0,25 0,5 

język obcy 
nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,5 1 

 

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 30 marca 2016 r. na stronie 
internetowej Wydziału.”; 

7) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek biologia – studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) i studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), profil kształcenia: 
ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna zaoczna; 

8) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek etnologia i antropologia kulturowa – studia 
pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) i studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna 
zaoczna. 
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§ 2. W uchwale Nr 79/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na 
studia rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 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) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek Bachelor of Businnes and Administration w 
brzmieniu: 

„kierunek: Bachelor of Businnes and Administration 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie) 
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę o zjawiskach prawnych, politycznych, 
ekonomicznych i społecznych wynikającą z funkcjonowania w zorganizowanych 
strukturach społecznych. Kandydat powinien posiadać w szczególności umiejętności  
i kompetencje w zakresie: zdolności krytycznej analizy informacji i umiejętności ich 
syntetyzowania; zdolności dostrzegania wieloaspektowych powiązań między różnymi 
zjawiskami społecznymi oraz prognozowania ich przebiegu i analizy mechanizmów 
powstawania; umiejętności podejmowania decyzji, w tym wymagających dokonania 
wyważenia przeciwstawnych racji; formułowania właściwych kryteriów wyboru celu, 
narzędzi i metod działania; zdolności przyswojenia i stosowania języka prawniczego  
i prawnego. Warunkiem przyjęcia na studia jest:  
a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia 

studiów,  
b) 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, 

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”; 

2) zmienia się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność: filologia czeska, 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki, jednostka 
prowadząca: Wydział Filologiczny, na zasady w brzmieniu: 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz poziom znajomości języka obcego nowożytnego (do wyboru: 
angielski, niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest następująco:  
ocena dostateczna -> 60 pkt., 
ocena dostateczna plus -> 90 pkt., 
ocena dobra -> 120 pkt., 
ocena dobra plus -> 160 pkt., 
ocena bardzo dobra -> 200 pkt. 
Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 60 punktów.”; 

3) zmienia się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność: filologia rosyjska, 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki, jednostka 
prowadząca: Wydział Filologiczny, na zasady w brzmieniu: 

„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz poziom znajomości języka obcego nowożytnego (do wyboru: 
angielski, niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest następująco:  
ocena dostateczna -> 60 pkt., 
ocena dostateczna plus -> 90 pkt., 
ocena dobra -> 120 pkt., 
ocena dobra plus -> 160 pkt., 
ocena bardzo dobra -> 200 pkt. 
Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 60 punktów.”; 

4) zmienia się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność: filologia serbska  
i chorwacka, studia: stacjonarne pierwszego stopnia, profil kształcenia: 
ogólnoakademicki, jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny, na zasady w brzmieniu: 
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„Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz poziom znajomości języka obcego nowożytnego (do wyboru: 
angielski, niemiecki, rosyjski). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest następująco:  
ocena dostateczna -> 60 pkt., 
ocena dostateczna plus -> 90 pkt., 
ocena dobra -> 120 pkt., 
ocena dobra plus -> 160 pkt., 
ocena bardzo dobra -> 200 pkt. 
Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 60 punktów.”; 

5) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek filologia specjalność judaistyka w brzmieniu: 

„kierunek: filologia 
specjalność: judaistyka 
studia: stacjonarne drugiego stopnia  
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów 
licencjackich lub magisterskich, którzy dysponują dokumentem poświadczającym ich 
znajomość hebrajskiego na poziomie C1 i jidysz na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, a także zagranicznych studiów licencjackich, w tym 
zwłaszcza absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one 
uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych. Kandydaci nie posiadający 
poświadczenia znajomości tych języków na wymaganym poziomie w ramach 
postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z hebrajskiego na poziomie C1 i z 
jidysz na poziomie B2. Kandydaci muszą takce znać język angielski co najmniej na 
poziomie B2.”; 

6) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek interdyscyplinarne studia europejskie w 
brzmieniu: 

„kierunek: interdyscyplinarne studia europejskie 
studia: stacjonarne drugiego stopnia  
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Studia na kierunku podjąć mogą absolwenci studiów licencjackich zainteresowani 
interdyscyplinarną analizą procesów integracyjnych w Europie. Kandydaci powinni 
wykazać się podstawową wiedzą w zakresie historii, kultury i politycznych stosunków 
międzynarodowych. Powinni również znać podstawy historii Europy, uwarunkowań jej 
integracji, a także główne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Studia będą 
wymagać otwartości w kontaktach społecznych oraz kompetencji międzykulturowych. 
Kandydaci winni przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu tytułu licencjata. 
Interdyscyplinarne Studia Europejskie adresowane są do osób zainteresowanych 
integracją europejską w jej rozmaitych (kulturowych, społecznych i politycznych) 
aspektach, legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami akademickimi (ukończone 
studia pierwszego stopnia) oraz gotowych i odpowiednio przygotowanych do 
uczestniczenia w transdyscyplinarnym i międzynarodowym dyskursie naukowym. 
Warunkiem podstawowym, który powinni spełnić kandydaci, jest przedłożenie dyplomu 
ukończenia studiów I stopnia z oceną co najmniej dobrą na kierunku z obszaru nauk 
humanistycznych lub społecznych (preferowane kierunki to: europeistyka, stosunki 
międzynarodowe, historia, neofilologie, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, 
etnologia, socjologia, politologia i pokrewne). Kandydaci powinni ponadto wykazać się 
znajomością języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, tak by móc uczestniczyć w 
zajęciach dydaktycznych oraz wykładach gościnnych w języku angielskim. Dodatkowym 
atutem będzie dobra znajomość drugiego języka obcego. W toku rekrutacji przewidziano 
rozmowy z kandydatami, których celem będzie sprawdzenie kwalifikacji merytorycznych  
i językowych niezbędnych do studiowania na kierunku ISE.”; 

7) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe w brzmieniu: 

„kierunek: publikowanie cyfrowe i sieciowe 
studia: stacjonarne drugiego stopnia  
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
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Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz znajomość zagadnień współczesnej książki i informacji. 
Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się 
uzyskanie minimum 3 punktów. Konieczne jest przedstawienie dyplomu licencjackiego 
lub magisterskiego dowolnego kierunku.”; 

8) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek socjologia ekonomiczna w brzmieniu: 

„kierunek: socjologia ekonomiczna  
studia: stacjonarne pierwszego stopnia  
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata do studiowania na 
kierunku socjologia. Maksymalna liczba punktów uzyskanych na rozmowie kwalifikacyjnej 
jest równa maksymalnej sumie punktów uzyskanej na maturze zdawanej w Polsce. 
Kandydat będzie klasyfikowany w rankingu na podstawie uzyskanej ilości punktów na 
rozmowie kwalifikacyjnej razem z innymi kandydatami przyjmowanymi na podstawie 
świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce.”; 

9) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek socjologia grup dyspozycyjnych w brzmieniu: 

„kierunek: socjologia grup dyspozycyjnych 
studia: stacjonarne drugiego stopnia  
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego, drugiego stopnia lub 
jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje 
lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego 
limitu przyjęć. 

kierunek: socjologia grup dyspozycyjnych 
studia: niestacjonarne drugiego stopnia  
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego, drugiego stopnia lub 
jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na 
podstawie kompletu złożonych dokumentów.”; 

10) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w brzmieniu: 

„kierunek: stosunki międzynarodowe 
specjalność: Global Studies 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów, 
b) 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, 

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”; 

11) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek studia środkowo-wschodnioeuropejskie w 
brzmieniu: 

„kierunek: studia środkowo-wschodnioeuropejskie 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia  
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat zainteresowań filologicznych. 
Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych oraz językowych kandydata 
(wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego w Europejskim 
Systemie Opisu Kształcenia Językowego poziom B2). Rozmowa kwalifikacyjna określana 
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w skali od 0 do 100 punktów, a jej wynik mnożony przez 2,3. O przyjęciu na studia 
decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Na 
studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach 
ustalonego limitu miejsc.”; 

12) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek turystyka w brzmieniu: 

„kierunek: turystyka 
studia: stacjonarne pierwszego stopnia  
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

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

13) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek filologia specjalność filologia czeska – studia 
niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia; 

14) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek filologia specjalność filologia francuska – studia 
niestacjonarne drugiego stopnia. 

 
§ 3. W uchwale Nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 
centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 w § 2 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) lp. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Olimpiada 
Filozoficzna 
 

• filologia polska 
• filozofia 
• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 
• judaistyka 
• kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i 
edytorstwo 

• niderlandystyka 
• socjologia 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• filologia polska 
• filozofia 
• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 
• judaistyka 
• kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i 
edytorstwo 

• niderlandystyka 
• socjologia 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
 

2) lp. 8 otrzymuje brzmienie: 

8.  Olimpiada 
Historyczna 
 

• administracja 
• archeologia 
• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• dziedzictwo kultury 

materialnej – ochrona, 
promocja, gospodarowanie 

• europeistyka 
• filologia indyjska i kultura 

Indii 
• filologia klasyczna 
• filologia klasyczna i 

kultura śródziemnomorska 
• filologia polska 
• filozofia 
• historia 
• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 
• judaistyka 
• kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i 
edytorstwo 

• kulturoznawstwo 
• militarioznawstwo 

• administracja 
• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• dziedzictwo kultury 

materialnej – ochrona, 
promocja, gospodarowanie 

• europeistyka 
• filologia indyjska i kultura 

Indii 
• filologia klasyczna 
• filologia klasyczna i 

kultura śródziemnomorska 
• filologia polska 
• filozofia 
• historia 
• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 
• judaistyka 
• kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i 
edytorstwo 

• militarioznawstwo 
• niderlandystyka 
• pedagogika 
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• niderlandystyka 
• pedagogika 
• politologia 
• prawo 
• socjologia 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• politologia 
• prawo 
• socjologia 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
 

 

3) lp. 10-16 otrzymują brzmienie: 

10. Olimpiada Języka 
Angielskiego 
 

• dyplomacja europejska 
• filologia angielska 
• filologia czeska 
• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• filologia rosyjska 
• filologia serbska i 

chorwacka 
• filologia ukraińska 
• italianistyka 
• judaistyka 
• niderlandystyka 
• dalekowschodnia 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• dyplomacja europejska 
• filologia angielska 
• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• italianistyka 
• judaistyka 
• niderlandystyka 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
 

11. Olimpiada Języka 
Francuskiego 
 

• dyplomacja europejska 
• filologia czeska 
• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• filologia rosyjska 
• filologia serbska i 

chorwacka 
• filologia ukraińska 
• italianistyka 
• niderlandystyka 
• dalekowschodnia 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• dyplomacja europejska 
• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• italianistyka 
• niderlandystyka 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

12. Olimpiada Języka 
Hiszpańskiego 
 

• dyplomacja europejska 
• filologia czeska 
• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• filologia rosyjska 
• filologia serbska i 

chorwacka 
• filologia ukraińska 
• italianistyka 
• niderlandystyka 
• dalekowschodnia 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• dyplomacja europejska 
• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• italianistyka 
• niderlandystyka 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
 

13. Olimpiada Języka 
Łacińskiego 
 

• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• filologia indyjska i kultura 

Indii 
• filologia klasyczna 
• filologia klasyczna i 

kultura śródziemnomorska 
• filologia polska 
• italianistyka 

• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• filologia indyjska i kultura 

Indii 
• filologia klasyczna 
• filologia klasyczna i 

kultura śródziemnomorska 
• filologia polska 
• italianistyka 
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• niderlandystyka 
• dalekowschodnia 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• niderlandystyka 
• dalekowschodnia 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
14. Olimpiada Języka 

Niemieckiego 
 

• dyplomacja europejska 
• filologia czeska 
• filologia francuska 
• filologia germańska 
• filologia hiszpańska 
• filologia rosyjska 
• filologia serbska i 

chorwacka 
• filologia ukraińska 
• italianistyka 
• judaistyka 
• niderlandystyka 
• dalekowschodnia 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• dyplomacja europejska 
• filologia francuska 
• filologia germańska 
• filologia hiszpańska 
• italianistyka 
• judaistyka 
• niderlandystyka 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
 

15. Olimpiada Języka 
Rosyjskiego 
 

• dyplomacja europejska 
• filologia czeska 
• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• filologia rosyjska 
• filologia serbska i 

chorwacka 
• filologia ukraińska 
• italianistyka 
• niderlandystyka 
• dalekowschodnia 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• dyplomacja europejska 
• filologia francuska 
• filologia hiszpańska 
• italianistyka 
• niderlandystyka 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

16. Olimpiada 
Literatury i Języka 
Polskiego 
 

• dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

• filologia czeska 
• filologia francuska 
• filologia germańska 
• filologia hiszpańska 
• filologia indyjska i kultura 

Indii 
• filologia klasyczna 
• filologia klasyczna i 

kultura śródziemnomorska 
• filologia polska 
• filologia rosyjska 
• filologia serbska i 

chorwacka 
• filologia ukraińska 
• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 
• italianistyka 
• kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i 
edytorstwo 

• kulturoznawstwo 
• niderlandystyka 
• pedagogika 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

• filologia francuska 
• filologia germańska 
• filologia hiszpańska 
• filologia indyjska i kultura 

Indii 
• filologia klasyczna 
• filologia klasyczna i 

kultura śródziemnomorska 
• filologia polska 
• informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 
• italianistyka 
• kultura i praktyka tekstu: 

twórcze pisanie i 
edytorstwo 

• niderlandystyka 
• pedagogika 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
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4) lp. 21-23 otrzymują brzmienie: 

21. Olimpiada Wiedzy o 
Integracji 
Europejskiej 
 

• administracja 
• bezpieczeństwo narodowe 
• ekonomia 
• niderlandystyka 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• administracja 
• ekonomia 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
 

22. Olimpiada Wiedzy o 
Polsce i Świecie 
Współczesnym 
 

• administracja 
• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna 
• dziedzictwo kultury 

materialnej – ochrona, 
promocja, gospodarowanie 

• ekonomia 
• europeistyka 
• filozofia 
• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• historia 
• kulturoznawstwo 
• militarioznawstwo 
• niderlandystyka 
• pedagogika 
• politologia 
• praca socjalna 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• ukrainistyka z anglistyką 
• turystyka 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• administracja 
• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna 
• ekonomia 
• europeistyka 
• filozofia 
• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• pedagogika 
• politologia 
• praca socjalna 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia ekonomiczna 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• ukrainistyka z anglistyką 
• turystyka 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
 
 

23. Olimpiada Wiedzy o 
Prawach Człowieka 
w Świecie 
Współczesnym 
 

• administracja 
• dyplomacja europejska 
• dziedzictwo kultury 

materialnej – ochrona, 
promocja, gospodarowanie 

• europeistyka 
• historia 
• kulturoznawstwo 
• militarioznawstwo 
• niderlandystyka 
• politologia 
• prawo 
• socjologia 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• administracja 
• dyplomacja europejska 
• europeistyka 
• politologia 
• prawo 
• socjologia 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
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5) lp. 25 otrzymuje brzmienie: 

25. Olimpiada Wiedzy o 
Unii Europejskiej 
 

• administracja 
• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• dziedzictwo kultury 

materialnej – ochrona, 
promocja, gospodarowanie 

• ekonomia 
• geografia  
• gospodarka przestrzenna 
• historia 
• kulturoznawstwo 
• niderlandystyka 
• militarioznawstwo 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• administracja 
• bezpieczeństwo narodowe 
• dyplomacja europejska 
• ekonomia 
• geografia 
• gospodarka przestrzenna 
• prawo 
• socjologia 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• stosunki międzynarodowe 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• ukrainistyka z anglistyką 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 
 

 

6) lp. 27 otrzymuje brzmienie: 

27. Olimpiada Wiedzy o 
III RP 

• dziedzictwo kultury 
materialnej – ochrona, 
promocja, gospodarowanie 

• historia 
• kulturoznawstwo 
• militarioznawstwo 
• socjologia 
• socjologia grup 

dyspozycyjnych 
• zarządzanie projektami 

społecznymi 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

• zarządzanie projektami 
społecznymi 

• studia środkowo-
wschodnioeuropejskie 

 

7) lp. 29 otrzymuje brzmienie: 

29. Ogólnopolski 
konkurs ,,Bliżej 
Europy” dla 
uczniów szkół 
średnich Wiedzy o 
Unii Europejskiej, 
organizowany przez 
Instytut Studiów 
Międzynarodowych 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

• stosunki międzynarodowe 
• studia środkowo-

wschodnioeuropejskie 

 

 

8) lp. 32 otrzymuje brzmienie: 

32. Olimpiada Wiedzy o 
Mediach 

• dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

• zarządzanie projektami 
społecznymi 

 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. M. Bojarski 
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