
 

UCHWAŁA Nr 67/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
 

w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 

 
 
Na podstawie § 123 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 62 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określa limity przyjęć na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Senat upoważnia Rektora do podejmowania decyzji w sprawie zwiększania limitów 
przyjęć na studia. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Wydział Filologiczny

30
(limit minim. 18 )

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna NM - 108 100 NM - 261 300
SM - 12 SM - 29

Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) NM - 85 100 NM - 225 300
SM - 5 SM - 25

Journalism and Social Communication 50 50
(studia w języku angielskim)
Filologia, specjalność filologia angielska NM - 70 75 NM - 55 90

SM - 5 SM - 5 (limit minim. 20)
(limit minim. 20)

Filologia, specjalność filologia czeska NM - 25 25 40 40
SM - 5 (limit minim. 12 ) (limit minim. 18)  (limit minim. 18)

Filologia, specjalność filologia germańska NM - 165 85 bez limitu 250
SM - 5 (limit min. 15) (limit minim. 15 )

Filologia, specjalność judaistyka NM - 25
SM - 5

(limit minim. 18 )
Filologia, specjalność filologia klasyczna NM - 20 25

SM - 5
Filologia, specjalność filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska NM - 55 25

SM - 5
Filologia, specjalność filologia niderlandzka NM - 38 35 bez limitu

SM - 4 (limit minim. 20 )
Filologia, specjalność filologia francuska NM - 75 32 30

SM - 5  (limit minim. 14)
Filologia. specjalność filologia hiszpańska NM - 45 32 36

SM - 5 (limit minim. 14)
NM - 30
SM - 5

Filologia, specjalność filologia rosyjska NM - 75 60 50 50 40 40
SM - 5 (limit minim. 12 ) (limit minim. 18 ) (limit minim. 18) (limit minim. 18 ) (limit minim. 18)

Załącznik do Uchwały Nr 67/2013
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Limity na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

Kierunek studiów

wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień

zaoczne

I stopień II stopień

Filologia, specjalność filologia indyjska i kultura Indii

Antropologia literatury, teatru i filmu



2/13Filologia, specjalność filologia serbska i chorwacka NM - 25 25
SM - 5 (limit minim. 12 )

Filologia, specjalność filologia ukraińska NM - 35 25 40
SM - 5 (limit minim. 12 ) (limit minim. 18 )

NM - 240 250 bez limitu bez limitu
SM - 10 (limit minim. 20 ) (limit minim. 20 )

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo NM - 75 70 bez limitu bez limitu
SM - 5 (limit minim. 15 ) (limit minim. 12 )

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo NM - 35
SM - 5

(limit minim. 18 )
Publikowanie cyfrowe i sieciowe NM - 35 bez limitu

SM - 5 (limit minim. 15 )

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
limit minimalny - minimalna liczba osób przyjęta na studia, warunkująca uruchomienie kierunku (specjalności).
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Filologia polska



3/13Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Antiquity and Archaeology 50
(studia w języku angielskim) (limit min. 8 )
Archeologia NM- 70 40

SM-1
Cultural Communication 50
(studia w języku angielskim) (limit min. 8 )
Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie NM - 120 bez limitu

SM - 3 (limit min. 25 )
Etnologia NM- 55 40 bez limitu bez limitu

SM- 5 (limit min. 25 ) (limit min. 20 )
European cultures 50
(studia w języku angielskim) (limit min. 8 )

Historia NM- 120 120 bez limitu 2 i 2,5-l bez limitu
SM- 3 (limit min. 30 ) (limit min. 30 )

Historia, specjalizacja nauczycielska NM- 50 70 bez limitu bez limitu
SM- 2 (limit min. 30 ) (limit min. 30 )

Historia sztuki NM- 42 40 bez limitu bez limitu
SM- 3 (limit min. 18 ) (limit min. 18 )

Kulturoznawstwo NM- 80 40 bez limitu bez limitu
SM- 4

Muzykologia 30 20
(limit min. 20 ) (limit min. 10 )

Pedagogika NM- 200 100 bez limitu bez limitu
SM- 4

100 bez limitu
(limit min. 20)- (limit min. 20)-
dla absolwentów dla absolwentów

kierunków innych kierunków innych

niż nauczycielskie niż nauczycielskie

i pedagogiczne i pedagogiczne

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne NM - 50 25
SM - 1

Psychologia NM- 80 bez limitu
SM- 5

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
limit minimalny - minimalna liczba osób przyjęta na studia, warunkująca uruchomienie kierunku.
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Kierunek studiów
I stopień/jednolite magisterskie II stopień I stopień II stopień I stopień/jednolite magisterskie II stopień

zaoczne wieczorowe
studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne



4/13Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Administracja NM- 250 250 bez limitu bez limitu
SM- 7 (limit min. 50) (limit min. 50) (limit min. 50)

(limit min. 50)
Administration, specialization: 30 30
Administration in International Organizations (limit min. 25) (limit min. 25)
(studia w języku angielskim)

Ekonomia: NM- 200 150 bez limitu bez limitu
SM- 8 (limit min. 50) (limit min. 50) (limit min. 50)

(limit min. 50)
specjalność: ekonomia menedżerska 50 (limit min. 15)*

(limit min. 15)*
specjalność: integracja europejska 50 (limit min. 15)*

(limit min. 15)*
specjalność: rynki finansowe 50 (limit min. 15)*

(limit min. 15)*
LL.B International and European Law 50
(prawo międzynarodowe i europejskie) (limit min. 5)
(studia w języku angielskim)

Prawo NM- 250 bez limitu 250 bez limitu
SM- 7 (limit min. 50) (limit min. 50) (limit min. 50)

(limit min. 50)

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą

SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą

limit minimalny - minimalna liczba osób przyjęta na studia, warunkująca uruchomienie kierunku.

limit minimalny 15* - specjalność zostanie uruchomiona, gdy liczba przyjetych  i immatrykulowanych studentów będzie nie mniejsza niż 15. 

W innych przypadkach studenci będą uprawnieni do wpisu na jedną z uruchomionych specjalności.

Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

I stopień/jednolite mgr

wieczorowezaoczne

II stopień
Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

I stopień/jednolite mgr II stopień I stopień/jednolite mgr II stopień



5/13Wydział Fizyki i Astronomii

Astronomia NM- 40 15
SM- 10

Fizyka (studia 3-letnie) NM- 150 40
SM- 10

rekrutacja śródroczna

(studia 3,5-letnie) NM - 200
SM - 10

Fizyka techniczna NM- 100 rekrutacja śródroczna

SM- 10 40

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
limit minimalny - minimalna liczba osób przyjęta na studia, warunkująca uruchomienie kierunku.
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Kierunek studiów

studia stacjonarne

I stopień II stopień



6/13Wydział Nauk Biologicznych

Biologia, specjalność biologia człowieka NM - 24
SM - 2

Biologia, specjalność biologia eksperymentalna NM - 55
SM - 3

Biologia, specjalność biologia środowiska NM - 55
SM - 3

Biologia, specjalność mikrobiologia NM- 55
SM- 3

Biologia, specjalizacja nauczycielska: przyroda NM- 66
SM- 4

Biologia 70
Biologia, specjalność biologia lasu 24
Biologia, specjalizacja nauczycielska: biologia 53
Mikrobiologia 40

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
limit minimalny - minimalna liczba osób przyjęta na studia, warunkująca uruchomienie kierunku.
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Kierunek studiów

studia stacjonarne

I stopień II stopień



7/13Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

NM - 110 100
SM - 10

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

I stopień II stopień

Ochrona środowiska
Kierunek studiów

studia stacjonarne



8/13Wydział Nauk Społecznych

NM- 108 bez limitu
SM - 2 (limit min. 20)

Dyplomacja europejska NM - 74 60 bez limitu bez limitu
SM -1

Europeistyka NM- 80 70 bez limitu bez limitu
SM- 5

European Studies, specialization: EU Regional Policy 25-kraje UE
(studia w języku angielskim) 10 - kraje spoza UE
Filozofia NM- 110 45 (limit min. 15) bez limitu bez limitu

SM- 5 (limit min. 15 ) (limit min. 10 )
Filozofia, specjalność komunikacja społeczna 35 (limit min.25 )
Politologia NM- 120 100 bez limitu bez limitu

SM- 5

Master Program in Political Science, specialization: Central 15 (limit min. 10)
and East European Studies
(studia w języku angielskim)
Socjologia NM - 118 80 bez limitu bez limitu

SM - 2 (limit min. 25 ) (limit min. 10)

Socjologia, specjalność komunikacja społeczna i badanie rynku bez limitu bez limitu
(limit min. 25 ) (limit min. 10 )

Socjologia, specjalność intercultural mediation 60
(studia w języku angielskim) (limit min. 6 )
Socjologia techniki i ekologii 50

(limit min. 18 )
Praca socjalna NM - 98

SM - 2
Stosunki międzynarodowe NM- 118 120 bez limitu bez limitu

SM - 2 (limit min. 12 ) (limit min. 20 )

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
limit minimalny - minimalna liczba osób przyjęta na studia, warunkująca uruchomienie kierunku.
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Bezpieczeństwo narodowe 
Kierunek/makrokierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
zaoczne

I stopień II stopień I stopień II stopień



9/13Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Geografia NM- 145 120
SM- 5

Geologia NM - 115 70
SM - 5

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Kierunek studiów

studia stacjonarne

I stopień II stopień



10/13Wydział Biotechnologii

Biotechnologia NM - 150 60
SM - 10

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Kierunek studiów

studia stacjonarne

I stopień II stopień



11/13Wydział Chemii

Chemia 40
Chemia, specjalność analityka instrumentalna 30

(limit minim. 6)
Chemia, specjalność chemia materiałów 30

(limit minim. 6)
Chemia, specjalność chemia fizyczna 30

(limit minim. 6)
Chemia, specjalność chemia nieorganiczna i kataliza 30

(limit minim. 6)
Chemia, specjalność chemia ogólna NM- 120

SM- 4
(limit minim. 10)

Chemia, specjalność chemia organiczna 30
(limit minim. 6)

Chemia, specjalność chemia środowiska NM- 70 30
SM- 4 (limit minim. 6)

(limit minim. 10)
Chemia, specjalność informatyka chemiczna NM- 60 30

SM- 4 (limit minim. 6)
(limit minim. 10)

Chemia, specjalność chemia biologiczna NM- 140 30
SM- 4 (limit minim. 6)

(limit minim. 10)
Chemistry (studia w języku angielskim) 24

(limit minim. 4)
Master's Program in Chemistry, Organic chemistry 24
(studia w języku angielskim) (limit minim. 4)
Master's Program in Chemistry, Advanced inogranic chemistry and catalysis 24
(studia w języku angielskim) (limit minim. 4)

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
limit minimalny - minimalna liczba osób przyjęta na studia, warunkująca uruchomienie kierunku.
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

zaoczne
studia niestacjonarnestudia stacjonarne

Kierunek studiów
I stopień II stopień I stopień II stopień



12/13Wydział Matematyki i Informatyki

20
(limit min. 10)

Informatyka NM - 175 60
SM - 5

Matematyka NM- 190 150
SM - 10

r.śródroczna r.śródroczna
NM- 47 100
SM - 3

(limit min. 20)

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne
Kierunek studiów

studia stacjonarne

I stopień II stopień



13/13Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne NM - 32 25
SM - 2  

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą
SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Kierunek studiów

studia stacjonarne

I stopień II stopień
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