
 

Uchwała Nr 58/2019 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

w sprawie limitów przyjęć na studia  

na Wydziale Nauk Biologicznych w roku akad. 2019/2020  

 

 

§1. Na podstawie § 23 i § 123 obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 32/2016 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., Rada Wydziału Nauk 

Biologicznych określa limity przyjęć na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 

2019/20 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Ustala się następujące limity miejsc na specjalnościach na I roku studiów II stopnia 

na kierunku biologia w roku akad. 2019/20: 

 specjalność biologia człowieka: 30  miejsc 

 specjalność biologia lasu*: 12 miejsc  

 specjalność ekologia i różnorodność biologiczna: bez limitu 

 specjalność biologia eksperymentalna i mikrobiologia: 24 miejsca 

 

*uruchomienie specjalności zależy od decyzji Dziekana w oparciu o bieżące 

rozporządzenie Rektora w sprawie organizacji procesu dydaktycznego. 
 

§ 2. Ustala się następujące limity miejsc na specjalnościach na III roku studiów I stopnia 

na kierunku biologia w roku akad. 2019/20: 

 specjalność biologia człowieka: 10 miejsc 

 specjalność biologia eksperymentalna: 10 miejsc  

 specjalność biologia środowiska: bez limitu 

 specjalność mikrobiologia: 10 osób 

 

Uchwała jest prawomocna z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały RW Nr 58/2019  
Limity na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/20  na Wydziale Nauk Biologicznych 
 

Lp. 

 

Kierunek studiów Studia stacjonarne 

I stopnia/jedn. 
magisterskie 

II stopnia 

1.  Biologia 70 osób, w tym: 

 
obywatele polscy 

67, w tym: 
SM-2 

 
cudzoziemcy-3 

 
(limit min. 12) 

90 osób, w tym: 

 
obywatele polscy 

87, w tym: 
DP- 85 
DZ-2 

cudzoziemcy-3 
 

(limit min. 12) 

2.  Biologia człowieka 45 osób, w tym: 
obywatele polscy 

43, w tym: 
SM-2 

cudzoziemcy-2 
 

(limit min. 12) 

 

3.  Genetyka i biologia 
eksperymentalna 

60 osób, w tym: 
 

obywatele polscy 
57, w tym: 

SM-1 
 

cudzoziemcy-3 
 

(limit min. 12) 

40, w tym: 
 

obywatele polscy 
38, w tym: 

DP-36 
DZ-2 

cudzoziemcy-2 
 

(limit min. 12) 

4.  Mikrobiologia 60 osób, w tym: 
 

obywatele polscy 
57, w tym: 

SM-1 
 
 

cudzoziemcy-3 
 

(limit min. 12) 

30, w tym: 
 

obywatele polscy 
28, w tym: 

DP-26 
DZ-2 

cudzoziemcy-2 
 

(limit min. 12) 

5.  Zarzadzanie środowiskiem 
przyrodniczym 

40 osób, w tym: 
 

obywatele polscy 
38, w tym: 

SM-2 
 

cudzoziemcy-2 
 

(limit min. 12) 

24, w tym: 
 

obywatele polscy 
23, w tym: 

DP-21 
DZ-2 

cudzoziemcy-1 
 

(limit min. 12) 

6.  Ochrona środowiska 65 osób, w tym: 
obywatele polscy 

60, w tym: 
NM- 58 
SM  - 2 

 
Cudzoziemcy 5 

 
(Limit minimum 

30) 

50, w tym: 
obywatele polscy 

48, w tym: 
DP - 46 
DZ    -2 

 
Cudzoziemcy  2 

 
(Limit minimum 

12) 

 
SM – stara matura  
DP – dyplom polski  
DZ – dyplom zagraniczny  
C - cudzoziemcy  
limit min. – limit minimalny warunkujący uruchomienie studiów  
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą (SM) powiększy limit ogólny.  
Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów z dyplomem zagranicznym (DZ) powiększy limit 
kandydatów z dyplomem polskim. 


