
 

 

 
 

Uchwała nr 126/2021 
 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2021 roku 

 
 

w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Muzykologii 
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.: 

1. zasad i trybu przyjmowania na studia rozpoczynające się w r. ak. 

2023/2024 dla obywateli polskich i cudzoziemców,   
2. zasad i trybu przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia 
rozpoczynające się w r. ak. 2026/2027. 
 

Na podstawie: 
- § 38.1.2.e Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 

§1 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

pozytywnie zaopiniowała:  
1. zasady i tryb przyjmowania na studia rozpoczynające się w r. ak. 2023/2024 dla 

obywateli polskich i cudzoziemców - Załącznik nr 1,   
2. zasady i tryb przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 

oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w r. ak. 

2026/2027 – Załącznik nr 2,  
na studiach prowadzonych w Instytucie Muzykologii na Wydziale Nauk Historycznych i 

Pedagogicznych UWr 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 

 
Przewodniczący Rady WNHiP UWr                        

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr  

 

 

 

 

 

 



Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 15 grudnia 2021 r. 

 
Punkt nr 6 

Wniosek w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Muzykologii 
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.: 

1. zasad i trybu przyjmowania na studia rozpoczynające się w r. ak. 2023/2024 dla 

obywateli polskich i cudzoziemców,   
2. zasad i trybu przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 

oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w r. ak. 
2026/2027. 

– zreferowany przez Pana prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha, prof. UWr, Dyrektora 

Instytutu Muzykologii. 
 
Rada Wydziału zatwierdziła pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych do 

głosowania: 157, obecnych na posiedzeniu: 105, biorących udział w głosowaniu: 92, w 

tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 89 na „tak”, zero na „nie” 

oraz 3 głosy wstrzymujące się. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 126/2021 Rady Wydziału 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku   

Zasady i tryb przyjmowania na studia rozpoczynające się w r. ak. 2023/2024 dla obywateli polskich 
i cudzoziemców prowadzone w Instytucie Muzykologii WNHP UWr.  

1. Rekrutacja dla obywateli polskich:  

 Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA  

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

NOWA MATURA I STARA MATURA  

Rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych. Dotyczy 
sprawdzenia umiejętności muzycznych w zakresie podstawowym (znajomość podstaw zasad muzyki takich, jak m.in. 
notacja, podstawowa terminologia) oraz predyspozycji do studiowania na kierunku humanistycznym. Nie jest wymagana 
umiejętność gry na instrumencie muzycznym. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje jeden temat związany 
z własnymi zainteresowaniami muzycznymi. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia rozmowy 
wymagane jest uzyskanie minimum 5 punktów. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć decyduje ranking 
punktów.  

 Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA  

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

DYPLOM POLSKI  

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 
magisterskich. Absolwenci kierunków: muzykologia, teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 
kulturoznawstwo, jazz i muzyka estradowa, pedagogika ze specjalnością edukacja przez sztukę, wszystkie kierunki 
oferowane przez akademie muzyczne i uniwersytety muzyczne, kierunki oferowane przez wydział edukacji muzycznej 
oraz wydział edukacji artystycznej uniwersytetów i akademii, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach 
uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 
punktów. Dla absolwentów powyższych kierunków, którzy uzyskali na dyplomie ukończenia studiów ocenę niższą niż 
dobrą oraz dla absolwentów innych niż wymienione kierunków studiów przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna 
sprawdzająca wiedzę i umiejętności z zakresu muzykologii na poziomie studiów licencjackich. Rozmowa kwalifikacyjna 
oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. Wykaz zagadnień 
określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie, w sekretariacie oraz na stronie internetowej 
Instytutu Muzykologii: www.muzykologia.uni.wroc.pl.  

http://www.muzykologia.uni.wroc.pl/


 DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ  

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 
magisterskich. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie 
minimum 5 punktów. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie, w 
sekretariacie oraz na stronie internetowej Instytutu Muzykologii: www.muzykologia.uni.wroc.pl.   

  

2. Rekrutacja dla cudzoziemców:   

 Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA  

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych. Dotyczy 
sprawdzenia umiejętności muzycznych w zakresie podstawowym (znajomość podstaw zasad muzyki takich, jak m.in. 
notacja, podstawowa terminologia) oraz predyspozycji do studiowania na kierunku humanistycznym. Nie jest wymagana 
umiejętność gry na instrumencie muzycznym. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje jeden temat związany 
z własnymi zainteresowaniami muzycznymi. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia rozmowy 
wymagane jest uzyskanie minimum 5 punktów.  

 Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA  

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku: zainteresowania 
związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest 
w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.   

  

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 126/2021 Rady Wydziału 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku   

Zasady i tryb przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w r. ak. 2026/2027 na 
studiach i prowadzone w Instytucie Muzykologii 
 

1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz 
zamieszczono poniżej, przyjmowani są na kierunek muzykologia na podstawie oryginału dokumentu 
wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych 
dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku Procedury 
rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok 
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie 
Wrocławskim.  

2. Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.  

3. Na kierunek muzykologia przyjmowani są laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej – sekcji muzyka 
(olimpiada stopnia centralnego) 

 


