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Kandydat na 2-letnie studia Administration in International Organizations drugiego stopnia, 

powinien posiadać podstawową wiedzę o zjawiskach prawnych, organizacyjnych, 

ustrojowych, politycznych, ekonomicznych i społecznych wynikającą z funkcjonowania w 

zorganizowanych strukturach społecznych. Kandydat powinien posiadać w szczególności 

następujące umiejętności i kompetencje: zdolność krytycznej analizy informacji oraz 

umiejętność ich syntetyzowania; zdolność dostrzegania wieloaspektowych powiązań 

między różnymi zjawiskami społecznymi oraz prognozowania ich przebiegu i analizy 

mechanizmów powstawania; umiejętność podejmowania decyzji wymagających dokonania 

wyważenia przeciwstawnych racji; zdolność przyswojenia i stosowania języka prawniczego 

i prawnego.                                                                                     

 

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ, CUDZOZIEMCY 

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia Administration in International 

Organizations mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich oraz 

studiów magisterskich dowolnego kierunku studiów.  

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1.  posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów; 

2.  przedstawienie 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. 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy 

tylko dyplomu uzyskanego za granicą). 


