
 

UCHWAŁA NR 26/2017 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 

 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 74/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek genetyka i biologia eksperymentalna w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych 

O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego 
stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna, a także absolwenci studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk 
przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz z obszaru nauk 
medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W postępowaniu 
rekrutacyjnym przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja 
ocenia wiedzę z zagadnień, których lista dostępna jest na stronie internetowej Wydziału 
Nauk Biologicznych. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali punktowej od 0 do 30 
punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 10 punktów. 
Podstawą przyjęcia w ramach rekrutacji jest lista rankingowa kandydatów sporządzona na 
podstawie punktów uzyskanych z zaliczonej rozmowy kwalifikacyjnej, w ramach 
ustalonego limitu przyjęć. Kandydaci zobowiązani są wykazać się znajomością języka 
angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być dyplom świadczący 
o zdaniu egzaminu Cambridge First Certificate.”; 
 

2) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu 
ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunku 
gospodarka przestrzenna i kierunków pokrewnych jest ocena na dyplomie licencjackim lub 
dyplomie magisterskim. Kierunkami pokrewnymi z gospodarką przestrzenną są: 
architektura i urbanistyka, geografia, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia. 
Absolwenci kierunków niezwiązanych z gospodarką przestrzenną przystępują do rozmowy 
kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy i zainteresowania problematyką gospodarki 
przestrzennej. Rozmowa punktowana jest w skali od 1 do 5 punktów. Za pozytywny 
przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów. 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ  
W przypadku posiadania dyplomu uczelni zagranicznej kandydaci przystępują do rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku polskim sprawdzającej predyspozycje kandydatów do studiowania 
na kierunku gospodarka przestrzenna. Rozmowa punktowana jest w skali od 1 do 5 
punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.”. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

 


