
 

 

 
 

Uchwała nr 139/2021 
 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2021 roku 

 
 

w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie 
Kulturoznawstwa 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 Kulturoznawstwa 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 10 

Wniosek w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie 
Kulturoznawstwa 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 Panią dr hab. Dorotę Koczanowicz, prof. UWr, Dyrektora Instytutu 

Kulturoznawstwa. 
 
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: 90 na „tak”, zero na „nie” 

oraz 2 głosy wstrzymujące się. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 139/2021 Rady Wydziału 

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

Warunki rekrutacji na kierunku studiów KULTUROZNAWSTWO  

 w roku akad. 2023/2024  

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

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)  0,5  1  

język obcy nowożytny (pisemny)  0,5  1  

przedmiot (jeden do wyboru): filozofia, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, 

wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia  

0,25  0,5  

STARA MATURA  

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 

kierunku (zainteresowania związane z daną 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.   

  

OBYWATEL RP Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ  



Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 
studiowania na kierunku (zainteresowania związane z daną 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.   

CUDZOZIEMCY  

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim 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 rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 
punktów.   

  

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 na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia 
studiów licencjackich oraz dyplomu studiów magisterskich (prawo, psychologia, 
pedagogika) oraz inżynierskich (architektura, architektura krajobrazu, architektura 

wnętrz, grafika i wzornictwo przemysłowe). O przyjęciu w ramach ustalonego limitu 
przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na 

dyplomie ukończenia studiów.   

OBYWATEL RP Z DYPLOMEM UZYSKANYM ZA GRANICĄ  

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim sprawdzająca predyspozycje kandydatów do 
studiowania na kierunku (zainteresowania związane z daną 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.   

CUDZOZIEMCY  

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim 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 rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 
punktów.   

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 139/2021 Rady Wydziału 

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

Zasady przyjmowania laureatów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów ogólnopolskich na kierunek KULTUROZNAWSTWO 
na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027  

  

Laureaci olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których 

wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na kierunek kulturoznawstwo 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.  

Uprawnienia laureata przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.  

 

Laureaci olimpiad stopnia centralnego:  

Olimpiada Historyczna  
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego  
Olimpiada Wiedzy o III RP  
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka   
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowana przez Wyższą Szkołę 
Humanistyczną w Pułtusku)  
Olimpiada Filozoficzna  
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej  
Olimpiada Wiedzy o Mediach  
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej  

  

Laureaci konkursów ogólnopolskich:  

Ogólnopolski konkurs „Historia i kultura Żydów polskich” organizowany przez Fundację 
Shalom  

 


