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DYPLOM POLSKI 

 

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.  
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ i CUDZOZIEMCY 

Rozmowa kwalifikacyjna z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN 

(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za 

wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. 

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia 

zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1. 

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w 

języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Edukacji i Nauki; 

- certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisje do spraw 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

- zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 

Uniwersytetu Wrocławskiego; 

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia o znajomości języka 

polskiego są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz 

kandydaci posiadający: 

- zezwolenie na pobyt stały; 

- Kartę Polaka; 

- świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty; 

Dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym. 

 


