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REKRUTACJA
Zrekrutuj się na studia magisterskie z naszą pomocą!

Często zadawane pytania
Co to jest konspekt pracy badawczej?
Konspekt pracy badawczej to krótki dokument
wyjaśniający Twój pomysł na przyszłą pracę magisterską.
Czy każdy kandydat na studia magisterskie musi
napisać konspekt pracy badawczej?
Przygotowanie konspektu pracy badawczej
i zamieszczenie go w systemie IRK jest obowiązkowe dla
wszystkich osób rekrutujących się na studia stacjonarne.
Jak napisać konspekt pracy badawczej?
Sprawdź tutaj! Pamiętaj, że Twój konspekt powinien
zmieścić się w 600 słowach (to około 2 strony A4), nie
licząc bibliografii. Nie zapomnij doprecyzować do jakiej
dziedziny (lingwistyka, literatura, tłumaczenia, nauczanie
języków obcych) odnosi się Twoja praca.
Czy temat, zagadnienia i źródła użyte w konspekcie
muszą wykraczać poza materiał realizowany na
studiach licencjackich?
Nie! Źródła dobierasz według własnego uznania.

REKRUTACJA KROK
PO KROKU
ZAJRZYJ TUTAJ ABY ZAPOZNAĆ
SIĘ Z TERMINAMI
TEGOROCZNEJ REKRUTACJI.

NAPISZ KONSPEKT PRACY
BADAWCZEJ

ZAREJESTRUJ SIĘ W IRK
I UMIEŚĆ SWÓJ KONSPEKT
W SYSTEMIE

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ
REKRUTACYJNĄ W IFA

SPRAWDŹ WYNIKI
REKRUTACJI W IRK!
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Czy temat konspektu pracy badawczej
jest zobowiązujący?
Nie! Możesz napisać konspekt pracy
badawczej na dowolny wybrany przez
siebie temat (nie musi on być związany
z tematem Twojego przyszłego
seminarium). Gdy dostaniesz się na
studia, będziesz mógł/a wybrać takie
seminarium oraz temat pracy, który
najbardziej Cię zainteresuje.
Czy konspekt trzeba wydrukować?
Nie! Konspekt należy zamieścić
w systemie IRK przed rozmowami
kwalifikacyjnymi.
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Jak sprawdzić kiedy odbędą się rozmowy kwalifikacyjne?
Dokładne informacje na ten temat znajdziesz tutaj
w zakładce Harmonogram. W dniu rozmowy rekrutacyjnej
będziesz mógł/a sprawdzić kolejność rozmów na listach
wywieszonych w IFA.
Jak będzie wyglądać rozmowa kwalifikacyjna?
W czasie rozmowy prowadzący będą starali się lepiej poznać
Ciebie i Twoje zainteresowania naukowe. Zostaniesz również
zapytana/ny o przygotowany przez Ciebie konspekt pracy
badawczej.

HELLO AT IFA!
Gdy już dostaniesz się na wymarzone studia
magisterskie w naszym instytucie, pamiętaj:
jeżeli jesteś studentem UWr, nie musisz
wyrabiać nowej legitymacji i wnosić za nią
opłaty.

zapisy na zajęcia rozpoczną się pod koniec
września w systemie USOS.
również pod koniec września lub podczas dni
adaptacyjnych na początku października
odbędzie się spotkanie organizacyjne na którym
dowiesz się najważniejszych informacji
o studiowaniu w IFA.

GOOD TO KNOW MORE
Odwiedź nas w social mediach i bądź na bieżąco!
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego | @ifauwr

Przewodnik przygotowała Julia Dziuba
we współpracy ze studentami i studentkami studiów magisterskich rocznika 2021-2023

