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Uchwała
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 15 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie
na studia w języku angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim.
Komunikacja Międzykulturowa. Studia magisterskie.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia magisterskie w języku
angielskim przyjmowani są na podstawie dokumentów złożonych i sprawdzonych pod
względem formalnym przez pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej
Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata na studia podejmowana jest przez uprawnionego
do tego Koordynatora Wydziałowego.
Decyzja o przyjęciu na studia wydawana jest przez:
- Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. studiów w języku angielskim, w przypadku
kandydatów z krajów Unii Europejskiej;
- Rektora ds. Nauczania, w przypadku kandydatów z krajów trzecich
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
- posiadanie dyplomu licencjackiego akredytowanej uczelni
- znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2
lub równoważnym. Z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są studenci, dla
których j. angielski by językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.
- spełnienie wymogów proceduralnych i administracyjnych określonych dla wszystkich
kandydatów na studia anglojęzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim zamieszczonych na
stronie Biura Współpracy Międzynarodowej
- pozytywna ocena aplikacji przez Koordynatora Wydziałowego.
Lista wymaganych dokumentów:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
2. Transkrypt ocen w przypadku jeżeli nie ma ich na ww świadectwie
3. Dyplom ukończenia studiów licencjackich akredytowanej uczelni
4. Transkrypt ocen ze studiów licencjackich
5. Zaświadczenie lub certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego
na poziomie B2 (FCE, TOEFL-550, IELTS 5.5-6.0, BEC Vantage i inne równoważne
międzynarodowe certyfikaty)
6. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia
7. 2 zdjęcia
Przewodnicząca Rady
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

