
 

UCHWAŁA Nr 31/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie określenia limitów przyj ęć na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w roku akademickim 2010/2011 
 
 
Na podstawie § 119 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego postanawia się co następuje:  
 

§ 1 
 
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określa limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w 
roku akademickim 2010/2011 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Jednocześnie 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 
 
 
 
 



Wydział Filologiczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna NM - 81 100 NM-261 140

SM - 9 SM-29 140-dla absolwentów

kierunków innych niż

dziennikarstwo i kom.społ.

Filologia, specjalność filologia angielska NM -70 75 NM-60 90

SM -5 SM-5

Filologia, specjalność filologia czeska NM -25 25 bez limitu 40 (limit min.18)

SM -5 (limit minim. 8) (limit minim. 18)

Filologia, specjalność filologia germańska NM-170 110 NM-80 300

SM-10 SM-25

(limit minim. 30)

Filologia, specjalność filologia klasyczna NM-20 25

SM-5

Filologia, specjalność filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska NM-55 25 bez limitu

SM-5 (limit minim. 12)

Filologia, specjalność filologia niderlandzka NM-20 35 NM-20

SM-5 SM-5

(limit minim. 20)

Filologia, specjalność filologia francuska A)       NM-18 30 30 (limit min.20)

           SM-2

B)       NM-54

          SM-6

Filologia. specjalność filologia hiszpańska NM-40 30 30 (limit min.20) 30 (limit min.24)

SM-4

NM-30

SM-5

Filologia, specjalność filologia rosyjska NM-60 60 bez limitu 60 (limit min.18) bez limitu 40 (limit min.18)

SM-5 (limit minim. 8) (limit minim. 18) (limit minim. 18)

Załącznik do Uchwały Nr 31/2010 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Limity na studia stacjonarne i niestacjonarne w rok u akademickim 2010/2011

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

Kierunek studiów

Filologia, specjalność filologia indyjska i kultura Indii

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień
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Filologia, specjalność filologia serbska i filologia chorwacka NM-25 25

SM-5 (limit minim. 8)

Filologia, specjalność filologia ukraińska NM-25 25 bez limitu

SM-5 (limit minim. 8) (limit minim. 18)

NM-240 250 bez limitu bez limitu

SM-10 (limit minim. 50) (limit minim. 25)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo NM-75 70 bez limitu 50

SM-5 (limit minim. 15)

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą

SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą

A) limit miejsc dla kandydatów znaj ących j ęzyk nowo żytny, inny ni ż język francuski

B) limit miejsc dla kandydatów znaj ących j ęzyk francuski
limit minimalny  - minimalna liczba osób przyjęta na studia, warunkująca uruchomienie kierunku (specjalności).

Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

Filologia polska
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Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Archeologia NM-67 40
SM-3

Etnologia NM-50 40 bez limitu bez limitu
SM-10

Historia NM-122 100 bez limitu bez limitu
SM-3 (limit min. 20) (limit min. 20)

Historia, specjalizacja nauczycielska NM-72 75 bez limitu bez limitu
SM-3 (limit min. 20) (limit min. 20)

Historia sztuki NM-27 40 bez limitu bez limitu
SM-3

Kulturoznawstwo NM-55 40 bez limitu bez limitu
SM-5

Muzykologia 30 20

Pedagogika NM-145 75 bez limitu 125
SM-5 50 (limit min. 20) 50 (limit min. 20)

dla absolwentów dla absolwentów

kierunków innych kierunków innych

niż nauczycielskie niż nauczycielskie

i pedagogiczne i pedagogiczne

Pedagogika, specjalność kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna NM-45 50
SM-5

Psychologia NM-52+1 bez limitu
SM-3

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 star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

Kierunek studiów
I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień

zaoczne wieczorowe
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Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Administracja NM-345 380 bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
SM-5 (limit min.75) (limit min.50)

Ekonomia NM-192 200 bez limitu bez limitu
SM-8

Prawo NM-294 bez limitu bez limitu
SM-6 (limit min.100)

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 star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

wieczorowezaoczne

II stopień
Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień
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Wydział Fizyki i Astronomii

Astronomia NM-20 15
SM-20

Fizyka NM-80 bez limitu
SM-50 (limit min. 15)

Fizyka, specjalność fizyka doświadczalna 10/10-rekrutacja śródroczna

Fizyka, specjalność fizyka komputerowa 20/20-rekrutacja śródroczna

Fizyka, specjalność fizyka teoretyczna 10/10-rekrutacja śródroczna

Fizyka, specjalność fizyka medyczna 20/20-rekrutacja śródroczna

Fizyka, specjalność fizyka nauczycielska 10/10-rekrutacja śródroczna

Fizyka, specjalność fizyka nowych materiałów 10/10-rekrutacja śródroczna

Fizyka, specjalność nauczanie fizyki w szkole 45 (limit min. 15)

ponadgimnazjalnej

Fizyka, specjalność nauczanie fizyki i matematyki 45 (limit min. 15)

w szkole ponadgimnazjalnej

Fizyka techniczna NM-40
SM-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 star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

I stopień II stopień
Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień
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Wydział Nauk Biologicznych

Biologia NM-90 100 30 (limit min.15)

SM-10
Biologia, specjalność mikrobiologia NM-36

SM-4
Biologia, specjalizacja nauczycielska: biologia z chemią NM-54

SM-6
Biologia, specjalizacja nauczycielska: biologia 60 (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 miejsc niewypełniony przez kandydatów ze star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

I stopień II stopień
Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień
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Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

NM-95 80
SM-5

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą

SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą

Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

Ochrona środowiska

Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień
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Wydział Nauk Społecznych

NM-98 bez limitu
SM-2

Dyplomacja europejska NM - 49 bez limitu
SM - 1

Europeistyka NM-95 120 bez limitu bez limitu
SM-5 r.śródroczna-60

(limit min.20)

Filozofia NM-80 25 bez limitu bez limitu
SM-10 (limit min. 40) (limit min. 20)

Filozofia, specjalność komunikacja społeczna 35 (limit min. 20)

Filozofia, specjalność religioznawstwo 30 (limit min. 17) bez limitu (limit min. 20)

Politologia NM-165 150 bez limitu bez limitu bez limitu
SM-5 r.śródroczna-60 (limit min.25)

(limit min.20)

Socjologia NM-138 70 bez limitu bez limitu

SM-2
(limit min. łączny dla 2 i 

2,5 letnich - 20)

Socjologia, specjalność komunikacja społeczna i badanie rynku bez limitu bez limitu
(limit min. łączny dla 2 i 

2,5 letnich - 20)

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

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 star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

Bezpieczeństwo narodowe 

Kierunek/makrokierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień
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Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Geografia NM-55 130 bez limitu bez limitu
SM-5 (limit min.50) (limit min.15)

Geografia, specjalizacja nauczycielska: geografia z biologią NM-25
SM-5

Geografia, specjalizacja nauczycielska: geografia z historią NM-25
SM-5

Geografia. specjalizacja nauczycielska: geografia 30
Geologia NM -115 70 (limit min.10)

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 star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

I stopień II stopień
Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień
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Wydział Biotechnologii

Biotechnologia NM - 100 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 star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

I stopień II stopień
Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień
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Wydział Chemii

Chemia bez limitu bez limitu
(limit min.35)

Chemia, specjalność chemia podstawowa NM-135 60
SM-15

Chemia, specjalność chemia środowiska NM-81 60
SM-9

Chemia, specjalność informatyka chemiczna NM-54 60
SM-6

Chemia, specjalność chemia biologiczna NM-81 60
SM-9

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 star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

I stopień II stopień
Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień
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Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka NM- 230 60
SM - 10

Matematyka NM-190 150
SM - 10

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą

SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą

Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

I stopień II stopień
Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień
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Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

NM - 17 (w tym 5 
dla SKiJŻ) 15

SM - 3 (w tym 1 dla 
SKiJŻ)

NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą

SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą

SKiJŻ- Studium Kultury i J ęzyków Żydowskich

Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze star ą matur ą powi ększy limit miejsc dla kandydatów z now ą matur ą.

I stopień II stopień
Kierunek studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne

zaoczne wieczorowe

I stopień II stopień I stopień II stopień
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