
 
Uchwała nr 18/2022 

 
Rady Wydziału Nauk  Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia limitów przyjęć na Wydziale Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 

dla kandydatów objętych ustawą z dnia o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 2, lit. c) Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu  

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu  

Wrocławskiego oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. 

poz. 583 z późn. zm) Rada Wydziału Nauk Biologicznych uchwala, co następuje: 

§1 

Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w jawnym głosowaniu 

zwykłą większością głosów pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie ustalenia 

limitów przyjęć na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na I rok 

studiów w roku akademickim 2022/2023 dla kandydatów objętych ustawą z dnia o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

§2 

Szczegółowe zasady, o których mowa w § 1 zawiera załączniki Nr 1 do Uchwały. 

§3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

                                                             



 

                                                             

 

 

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały RW Nr 18/2022 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH  

limity przyjęć na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 dla 
kandydatów objętych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa 

 

Podstawa prawna: Statut Uniwersytetu Wrocławskiego - §38 ust.1 pkt2,lit.c oraz ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm) 

Lp. 
 

Kierunek studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

I stopnia/jedn. 
magisterskie 

II stopnia 
I stopnia/jedn. 
magisterskie 

II stopnia 

 

1.  Biologia 
 

UA 3 
 

UA 3 
nie dotyczy nie dotyczy 

2.  Biologia człowieka UA 3 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

3.  Genetyka i biologia 
eksperymentalna 

UA 3 UA 3 nie dotyczy nie dotyczy 

4.  Mikrobiologia UA 3 UA 3 nie dotyczy nie dotyczy 

5.  Zarzadzanie środowiskiem 
przyrodniczym 

UA 3 UA 3 nie dotyczy nie dotyczy 


