
AUKTORISOITUJEN  KÄÄNTÄJIEN TUTKINTOLAUTAKUNTA

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 15.11.2014

Kielet ja käännössuunta

 puolasta suomeen

Aihepiiri aukt3

koulutus

Käännöstehtävä
Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös 

Lähde: Yliopiston päätöksiä http://www.uni.wroc.pl

Käännöksen käyttötarkoitus 
 

Asiakirja käännetään tiedoksi yliopiston hakijalle. 

Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä!
Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa
tutkintosuorituksen hylkäämiseen.

Käännettävän tekstin pituus 2046 merkkiä 

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, förnamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi



2/2

Uchwa ał
Rady Wydzia u Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroc awskiegoł ł

z dnia 15 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji dla cudzoziemców ubiegaj cych si  o przyj cieą ę ę  
na studia w j zyku angielskim na Uniwersytecie Wroc awskim. ę ł

Komunikacja Mi dzykulturowa. Studia magisterskie.ę

 Kandydaci ubiegaj cy si  o przyj cie na studia magisterskie w j zykuą ę ę ę  
angielskim przyjmowani s  na podstawie dokumentów z o onych i sprawdzonych podą ł ż  
wzgl dem formalnym przez pracowników Biura Wspó pracy Mi dzynarodoweję ł ę
Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata na studia podejmowana jest przez uprawnionego 
do tego Koordynatora Wydzia owego.ł
Decyzja o przyj ciu na studia wydawana jest przez:ę
- Wydzia ow  Komisj  Rekrutacyjn  ds. studiów w j zyku angielskim, w przypadkuł ą ę ą ę  
kandydatów z krajów Unii Europejskiej;
- Rektora ds. Nauczania, w przypadku kandydatów z krajów trzecich

Warunkiem przyj cia na studia jest:ę
- posiadanie dyplomu licencjackiego akredytowanej uczelni
- znajomo  j zyka angielskiego potwierdzona zdanym testem j zykowym na poziomie B2ść ę ę  
lub równowa nym. Z obowi zku przedstawienia wyników testu zwolnieni s  studenci, dlaż ą ą  
których j. angielski by j zykiem wyk adowym w szkole redniej lub jest j zykiem ojczystym.ę ł ś ę
- spe nienie wymogów proceduralnych i administracyjnych okre lonych dla wszystkichł ś  
kandydatów na studia angloj zyczne na Uniwersytecie Wroc awskim zamieszczonych naę ł  
stronie Biura Wspó pracy Mi dzynarodowej ł ę
- pozytywna ocena aplikacji przez Koordynatora Wydzia owego.ł

Lista wymaganych dokumentów:
1. wiadectwo uko czenia szko y redniejŚ ń ł ś
2. Transkrypt ocen w przypadku je eli nie ma ich na ww wiadectwież ś
3. Dyplom uko czenia studiów licencjackich akredytowanej uczelniń
4. Transkrypt ocen ze studiów licencjackich
5. Za wiadczenie lub certyfikat j zykowy potwierdzaj cy znajomo  j zyka angielskiegoś ę ą ść ę  
na poziomie B2 (FCE, TOEFL-550, IELTS 5.5-6.0, BEC Vantage i inne równowa neż  
mi dzynarodowe certyfikaty)ę
6. Za wiadczenie o dobrym stanie zdrowiaś
7. 2 zdj ciaę

Przewodnicz ca Radyą
Dziekan Wydzia u Nauk Historycznych i Pedagogicznychł


