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O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się:  

 absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów magisterskich 

prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 

punktów na liście rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia 

będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy 

punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich 

ocen z toku studiów,  

 absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku 

studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego 

limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na 

podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz 

średnia wszystkich ocen z toku studiów.  

 
OPŁATA ZA SPECJALNOŚĆ AIO W JĘZYKU ANGIELSKIM NA STUDIACH STACJONARNYCH  

 

W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na 

specjalności Administration in International Organizations (Administracja w organizacjach 

międzynarodowych). Warunkiem przyjęcia na specjalność Administration in International 

Organizations (Administracja w organizacjach międzynarodowych) jest zrekrutowanie się 

na kierunek ADMINISTRACJA (studia stacjonarne drugiego stopnia), a następnie złożenie 

deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Administration in International Organizations 

(Administracja w organizacjach międzynarodowych). 

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość 

języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem 

znajomości języka angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku 

angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu 

Wrocławskiego na poziomie B2, 

- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium 

Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage) lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione 

w linku: 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub 

na ukończonych studiach, 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, 

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on 

wykazany w suplemencie do dyplomu.   

 



DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ, CUDZOZIEMCY 

Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. 

W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na 

specjalności Administration in International Organizations (Administracja w organizacjach 

międzynarodowych). Warunkiem przyjęcia na specjalność Administration in International 

Organizations (Administracja w organizacjach międzynarodowych) jest zrekrutowanie się 

na kierunek ADMINISTRACJA (studia stacjonarne drugiego stopnia), a następnie złożenie 

deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Administration in International Organizations 

(Administracja w organizacjach międzynarodowych). 

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość 

języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem 

znajomości języka angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku 

angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu 

Wrocławskiego na poziomie B2, 

- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium 

Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage) lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione 

w linku: 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub 

na ukończonych studiach, 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, 

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on 

wykazany w suplemencie do dyplomu.   

- pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 


