
 

 

 
 

Uchwała nr 141/2021 
 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2021 roku 

 
 

w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Pedagogiki 
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 Pedagogiki 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 22 

Wniosek w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Pedagogiki 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. Alicję Szerląg, prof. UWr, Dyrektora Instytutu 

Pedagogiki. 
 
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”, 1 na „nie” oraz 

2 głosy wstrzymujące się. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 141/2021 Rady Wydziału 

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

 

Szczegółowe zasady rekrutacji dla obywateli polskich na I rok studiów jednolitych 

magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych 

w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Pedagogika, 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Pedagogika specjalna w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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  

Przedmiot (jeden do wyboru)  historia, biologia, wiedza 

o społeczeństwie  

0,5  1  

Język obcy nowożytny (pisemny)  dowolny  0,2  0,4  

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

NOWA MATURA   

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 

trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części 

pisemnej.   

 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 
będzie wynik korzystniejszy.  

  

 



Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

licencjackich  kierunków pedagogicznych i nauczycielskich  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

DYPLOM POLSKI  

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków 

pedagogicznych, nauczycielskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na 
dyplomie ukończenia studiów w ramach ustalonego limitu miejsc.  

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ  

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków 

pedagogicznych, nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna 

oceniająca   kompetencje pedagogiczne kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie 

w skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową 
uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

DYPLOM POLSKI  

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, dyplomu studiów 

jednolitych magisterskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie 

ukończenia studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.  

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ  

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest posiadanie dyplomu licencjata, 

inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa 

kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku, 

zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze i czasopismach branżowych. 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną 

osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach 
ustalonego limitu przyjęć.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  



DYPLOM POLSKI   

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków 

pedagogicznych, nauczycielskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na 
dyplomie ukończenia studiów w ramach ustalonego limitu miejsc.  

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ  

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków 

pedagogicznych, nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna 

oceniająca kompetencje pedagogiczne kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w 

skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową 
uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

DYPLOM POLSKI  

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, dyplomu studiów 

jednolitych magisterskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie 

ukończenia studiów w ramach ustalonego limitu miejsc.  

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ  

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest posiadanie dyplomu licencjata, 

inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa 

kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku, 

zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze i czasopismach branżowych. 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną 

osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach 
ustalonego limitu przyjęć.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

NOWA MATURA  

Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy.  

I Etap:  

 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 będzie brany wynik 

korzystniejszy  

 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli 

kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych w tabeli 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  

matematyka  0,5  1  

Przedmiot (jeden do wyboru)  historia, biologia, wiedza o 

społeczeństwie  

0,5  1  

Język obcy nowożytny 

(pisemny)  

dowolny  0,2  0,4  

  

II Etap:  

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  

 poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod 

względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  

 predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania 

rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).  

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 

praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie 
jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.  

Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu 

etapów postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o 

listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów etapu I i II.  

O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.  

STARA MATURA  

Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy.  

I Etap:  

Suma ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. 

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:  

Skala 2-5  

ocena dostateczna – 3 pkt.  

ocena dobra – 4 pkt.  

ocena bardzo dobra – 5 pkt.  



Skala 1 – 6  

 

ocena mierna – 2, 6 pkt.  

ocena dostateczna – 3,2 pkt.  

ocena dobra – 3,8 pkt.  

ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.  

ocena celująca – 5 pkt.  

II Etap:  

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  

 poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod 

względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  

 predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania 
rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).  

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 

praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie 
jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.  

Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu 

etapów postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o 
listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów etapu I i II.  

O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

NOWA MATURA  

Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy.  

I Etap:  

 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 będzie brany wynik 

korzystniejszy  

 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli 

kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych w tabeli 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  



matematyka  0,5  1  

Przedmiot (jeden do wyboru)  historia, biologia, wiedza o 

społeczeństwie  

0,5  1  

Język obcy nowożytny (pisemny)  dowolny  0,2  0,4  

 

II Etap:  

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  

 poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod 

względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  

 predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania 
rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).  

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 

praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie 
jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.  

Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu 

etapów postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o 
listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów etapu I i II.  

O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.  

STARA MATURA  

Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy.  

I Etap:  

Suma ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. 
Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:  

Skala 2-5  

ocena dostateczna – 3 pkt.  

ocena dobra – 4 pkt.  

ocena bardzo dobra – 5 pkt.  

Skala 1 – 6  

ocena mierna – 2, 6 pkt.  

ocena dostateczna – 3,2 pkt.  

ocena dobra – 3,8 pkt.  

ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.  

ocena celująca – 5 pkt.  

II Etap:  

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  

 poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod 

względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  

 predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania 
rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).  



Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 

praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie 

jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.  

Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu 

etapów postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o 
listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów etapu I i II.  

O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA  

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

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 będzie brany wynik 
korzystniejszy  

 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli 

kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych w tabeli 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  

Przedmiot (jeden do wyboru)  historia, biologia, 

matematyka, wiedza o 

społeczeństwie  

0,5  1  

Język obcy nowożytny (pisemny)  dowolny  0,2  0,4  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA  

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

NOWA MATURA   

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 

trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części 

pisemnej.   



 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 
będzie wynik korzystniejszy.  

  

Szczegółowe zasady rekrutacji cudzoziemców na I rok studiów jednolitych 
magisterskich,   

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Pedagogika, Pedagogika 

Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Pedagogika specjalna w Uniwersytecie 
Wrocławskim   

rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

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 w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej 
potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

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 w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej 

potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  
 

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków 

pedagogicznych, nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna 

przeprowadzona w oparciu o podręcznik akademicki pt.: Pedagogika t. 1,2. Z.Kwieciński, 



B.Śliwerski (red.), Warszawa 2003. Oceniane będą: samodzielność myślenia, umiejętność 

rozumienia i analizy tekstów oraz kompetencje pedagogiczne. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana 

będzie w skali 0-20 punktów. Do pozytywnego uzyskania rozmowy kwalifikacyjnej wymagane 
jest uzyskanie 11 punktów.   

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o 

podręcznik akademicki pt.: Socjologia edukacji. Zakres problematyki. M.J.Szymański, Kraków 

2013. Oceniane będą: zainteresowania kandydata studiami pedagogicznymi, samodzielność 

myślenia, umiejętność rozumienia i analizy tekstów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w 

skali 0-20 punktów. Do pozytywnego uzyskania rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest 
uzyskanie 11 punktów.   

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  
 

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków 

pedagogicznych, nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna 

przeprowadzona w oparciu o podręcznik akademicki pt.: Pedagogika t. 1,2. Z.Kwieciński, 

B.Śliwerski (red.), Warszawa 2003. Oceniane będą: samodzielność myślenia, umiejętność 

rozumienia i analizy tekstów oraz kompetencje pedagogiczne. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana 

będzie w skali 0-20 punktów. Do pozytywnego uzyskania rozmowy kwalifikacyjnej wymagane 
jest uzyskanie 11 punktów.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

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

licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o 

podręcznik akademicki pt.: Socjologia edukacji. Zakres problematyki. M.J.Szymański, Kraków 

2013. Oceniane będą: zainteresowania kandydata studiami pedagogicznymi, samodzielność 

myślenia, umiejętność rozumienia i analizy tekstów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w 

skali 0-20 punktów. Do pozytywnego uzyskania rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest 
uzyskanie 11 punktów.   



Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  

 poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod 
względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  

 predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania 
rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).  

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 

praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie 
jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.  

O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

  

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  

 poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod 

względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  

 predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania 

rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).  

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 

praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie 
jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.  

O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.  

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA  

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

  

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 

kierunku  zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach 



branżowych, itp. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej 
wymagane  jest uzyskanie minimum 3 punktów   

  

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA  

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

  

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym 

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 3 punktów.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 141/2021 Rady Wydziału 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku   

 

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia   

w Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek Pedagogika i Pedagogika specjalna 
rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027  

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym   
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) proponuje się, co następuje:  

§ 1.1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, których wykaz zamieszczono poniżej, 

przyjmowani są na kierunek Pedagogika, studia I stopnia na podstawie oryginału dokumentu 

wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady 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.  

 

§ 2. Wykaz olimpiad stopnia centralnego:  

Lp.  

Nazwa olimpiady  

  Kierunek, na który  

  przyjmowani są 

LAUREACI  

  Kierunek, na który  

  przyjmowani są 

FINALIŚCI  

1.   
Olimpiada Biologiczna  

  pedagogika,  

  pedagogika specjalna  

  pedagogika,  

  pedagogika specjalna  

2.   
Olimpiada Geograficzna    Pedagogika      Pedagogika    

3.   
Olimpiada Historyczna    pedagogika    pedagogika  

4.   Olimpiada Literatury i 

Języka Polskiego  
  pedagogika    pedagogika  

5.   
Olimpiada Matematyczna    pedagogika    pedagogika  

6.   Olimpiada Wiedzy o Polsce i 

Świecie Współczesnym  
  pedagogika    pedagogika  

7.   
Olimpiada Filozoficzna  

  pedagogika,   

  pedagogika specjalna  

  pedagogika,  

  pedagogika specjalna  

8.   Olimpiada Wiedzy o 

Prawach Człowieka w 

Świecie Współczesnym  

  pedagogika,  

  pedagogika specjalna  

  pedagogika,  

  pedagogika specjalna  

 


