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Zasady przyjęć do uczelni publicznych 2021/22



W no tach o po szcze gól nych uczel niach pu blicz nych naj pierw po da ne są 
kie run ki stu diów i za sa dy przy jęć na bez płat ne stu dia sta cjo nar ne, a po -
tem na płat ne stu dia nie sta cjo nar ne. Aby uła twić wy szu ki wa nie in for ma -
cji – wszyst kie kie run ki stu diów sta cjo nar nych i in ne in for ma cje ich do ty -
czące wy róż nio ne są do dat ko wo krop ka mi (), a kie run ki stu diów nie -
sta cjo nar nych oraz in ne in for ma cje ich do ty czą ce – kwa dra ci ka mi (). 
Na zwy kie run ków stu diów w całym In for ma to rze kon se kwent nie po da -
ne są czcion ką po gru bio ną, opi sy uczel ni i kie run ków stu diów czcion ką 
zwy kłą, a in for ma cje do ty czą ce za sad przy jęć – czcion ką po chyłą. 
 
Uzu peł nie niem tych roz wią zań re dak tor sko -gra ficz nych jest lo gicz ny 
i spraw dzo ny od ponad dwudziestu lat w in for ma to rach Per spek tyw 
 
SY STEM SKRÓ TÓW I OZNA CZEŃ: 
 
M       – sta cjo nar ne, jed no li te stu dia ma gi ster skie (za zwy czaj 5-let nie) 
I         – sta cjo nar ne stu dia pierw sze go stop nia (li cen cjac kie lub in ży -

nier skie, za zwy czaj 3-let nie lub 3,5-let nie) 
II       – sta cjo nar ne stu dia dru gie go stop nia (ma gi ster skie, za zwy czaj 2-let nie) 
Mz    – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie za ocz nym) jed no li te stu -

dia ma gi ster skie (za zwy czaj 5-let nie) 
Mw   – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie wie czo ro wym) jed no li te 

stu dia ma gi ster skie (za zwy czaj 5-let nie) 
Mn    – niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zazwyczaj 5-letnie) 
Iz      – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie za ocz nym) stu dia pierw -

sze go stop nia (li cen cjac kie lub in ży nier skie) 

Do stu dio wa nia w szko le wy ższej na stu diach pierw sze go stop -
nia i jed no li tych ma gi ster skich mo że być do pusz czo na wy łącz nie 
oso ba po sia da ją ca świa dec two doj rza ło ści. 
 

Zgod nie z art. 70 usta wy z dnia 20 lip ca 2018 ro ku Pra wo o szkol -
nic twie wyż szym i na uce kry te ria kwa li fi ka cji na stu dia na rok aka de -
mic ki 2020/21, wszel kie de cy zje o re kru ta cji na le żą bez po śred nio 
do szkół wyż szych. Od de cy zji se na tów po szcze gól nych uczel ni za le -
ży, ja kie bę dą szcze gó ło we za sa dy re kru ta cji. Za sa dy przy jęć na stu dia 
uczel nie ma ją obo wią zek ogło sić do koń ca ma ja w ro ku po prze dza ją -
cym ko lej ny rok aka de micki. 

Na więk szość uczel ni pod sta wą przy ję cia na stu dia pierw sze go stop -
nia i jed no li te ma gi ster skie są wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go. Za zgo dą 
mi ni stra wła ści we go do spraw szkol nic twa wy ższe go, uczel nia mo że 
prze pro wa dzić do dat ko we eg za mi ny wstęp ne, ale tyl ko w przy pad ku, 
gdy ko niecz ne jest spraw dze nie wie dzy lub umie jęt no ści kan dy da ta, 

któ re nie są spraw dza ne pod czas eg za mi nu ma tu ral ne go.  
Pu blicz ne szko ły wy ższe nie po bie ra ją opłat za stu dia sta cjo nar ne, na -

to miast stu dia nie sta cjo nar ne i pro wa dzo ne cał ko wi cie w ję zy ku ob cym 
są od płat ne. 

Na więk szo ści uczel ni kan dy da ci do ko nu ją re je stra cji na stu dia przez in -
ter net. Uczel nia okre śla ta kże nie prze kra czal ny ter min, w któ rym trze ba 
do star czyć kom plet do ku men tów. Szko ły wy ższe wy ma ga ją naj czę ściej 
for mu la rza -an kie ty (do po bra nia ze stro ny in ter ne to wej uczel ni), po da nia 
wraz z ży cio ry sem, za świad cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak prze -
ciw wska zań do pod ję cia stu diów na wy bra nym kie run ku, 3-5 fo to gra fii 
i ory gi na łu świa dec twa doj rza ło ści lub rów no wa żnej mu ko pii. 

Na nie któ re kie run ki stu diów (np. edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie 
sztuk pla stycz nych) wy ma ga ne jest zło że nie te czek z pra ca mi (ry sun ki 
wła sne, ob ra zy, fo to gra fie itp.). 

O szcze gó ło we in for ma cje naj le piej do wia dy wać się bez po śred nio 
na uczel ni.  

Iw     – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie wie czo ro wym) stu dia 
pierw sze go stop nia (li cen cjac kie lub in ży nier skie) 

In     – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie lub 
inżynierskie) 

IIz     – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie za ocz nym)  
stu dia dru gie go stop nia (ma gi ster skie, za zwy czaj 2-let nie) 

IIw    – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie wie czo ro wym) stu dia 
dru gie go stop nia (ma gi ster skie, za zwy czaj 2-let nie) 

IIn    – niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie, 
zazwyczaj 2-letnie) 

 
a  – stu dia w ję zy ku an giel skim  
f  – stu dia w ję zy ku fran cu skim  
i  – stu dia przez in ter net 
n – studia w języku niemieckim 
r – studia w języku rosyjskim 
 
R – po ziom roz sze rzo ny eg za mi nu ma tu ral ne go 
P – po ziom pod sta wo wy eg za mi nu ma tu ral ne go 
  
III  
InIIn 
IzIIz 
IwIIw 

Jak korzystać  

z „INFORMATORA DLA MATURZYSTÓW”

Ogólne zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2021/2022

studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia z możliwością 
kontynuowania nauki na danym kierunku (niekoniecznie 
specjalności), na tej samej uczelni na studiach II stopnia  
(z rekrutacją w bieżącym roku akademickim).

}
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ozna cza, że kie ru nek stu diów  
po sia da oce nę wy ró żnia ją cą  
Polskiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej

Akredytowane kierunki studiów

Uwaga: W związ ku z re gu la cja mi wpro wa dzo ny mi przez no wą Usta wę o szkol nic twie wyż szym i na uce z lip ca 2018 ro ku i dy na micz nie prze kształ ca ją cy mi się struk tu ra mi  
or ga ni za cyj ny mi uczel ni ofer ta czę ści szkół wyż szych zo sta ła przed sta wio na w tym wy da niu w po sta ci li sty kie run ków, zaś czę ści – tak jak po przed nio, w ukła dzie wy dzia ło wym. 

oznacza, że kierunek studiów  
posiada akredytację Komisji 
Akredytacyjnej Uczelni Techniczych



Uni wer sy tet Wro cław ski 
 

50-137 Wro cław 
pl. Uni wer sy tec ki 1 
tel. 71 375 22 37, 71 343 01 43 
www.re kru ta cja.uni.wroc.pl 
  

Ogól ne za sa dy re kru ta cji: 
• Je że li eg za min z da ne go przed mio tu był zda wa ny na dwóch po zio mach, 

pod uwa gę bra ny bę dzie ko rzyst niej szy wy nik. 
• UWr sto su je wyż szy prze licz nik dla po zio mu roz sze rzo ne go. 
• W po stę po wa niu re kru ta cyj nym bra ne są pod uwa gę wy ni ki eg za mi -

nów pi sem nych. 
• Kan dy da ci, któ rzy po sia da ją dy plom IB, są przyj mo wa ni na stu dia 

na ta kich sa mych za sa dach, jak kan dy da ci le gi ty mu ją cy się tzw. no wą 
ma tu rą. Dla po trzeb ran kin gu oso by z ma tu rą IB otrzy mu ją punk ty re -
kru ta cyj ne w licz bie rów nej mak sy mal nej licz bie punk tów prze wi dzia -
nych w re kru ta cji na da ny kie ru nek stu diów (N) po mno żo nej przez 
względ ną licz bę punk tów uzy ska nych na dy plo mie IB i po dzie lo nej 
przez 45. 

• Kan dy dat, któ ry zdał ma tu rę dwu ję zycz ną z ję zy ka ob ce go, otrzy mu -
je w ce lu ob li cze nia punk tów re kru ta cyj nych mak sy mal ną licz bę punk -
tów za po ziom pod sta wo wy z ję zy ka ob ce go (100%), po mno żo ną 
przez od po wied ni współ czyn nik okre ślo ny w za sa dach re kru ta cji. Wy -
nik eg za mi nu z ję zy ka ob ce go zda ne go na po zio mie dwu ję zycz nym jest 
prze li cza ny na wy nik eg za mi nu z ję zy ka ob ce go na po zio mie roz sze -
rzo nym przez po mno że nie przez 4/3 i za okrą gle nie do peł ne go pro -
cen ta, a na stęp nie mno żo ny przez od po wied ni współ czyn nik okre ślo -
ny w za sa dach re kru ta cji. 

 
 ad mi ni stra cja III (hi sto ria lub ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo -

żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, WOS, geo gra fia) 
 ad mi ni stra cja IzIIz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa -

ne na ma tu rze) 
 an gli sty ka III (ję zyk an giel ski R, ję zyk pol ski R oraz do wol ny 

przed miot zda wa ny na ma tu rze in ny niż ww.) uwa ga: brak ję zy ka 
an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym, ję zy ka pol skie go na po -
zio mie roz sze rzo nym dys kwa li fi ku je kan dy da ta z po stę po wa nia 
re kru ta cyj ne go 

 an gli sty ka IzIIz (ję zyk an giel ski R, ję zyk pol ski oraz do wol ny 
przed miot zda wa ny na ma tu rze in ny niż ww.) uwa ga: brak ję zy ka 
an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym dys kwa li fi ku je kan dy da -
ta z po stę po wa nia re kru ta cyj ne go 

 ar che olo gia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, geo gra fia) 
 astro no mia III (fi zy ka R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy no wo -

żyt ny P lub R oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, 
geo gra fia, in for ma ty ka) uwa ga: wa run kiem ko niecz nym do przy -
ję cia na stu dia jest uzy ska nie mi ni mum 30 punk tów 

 Ba che lor of Bu si ness and Ad mi ni stra tion Ia (świa dec two 
upraw nia ją ce do pod ję cia stu diów; przed sta wie nie za świad cze nia po -
twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go min. na po zio mie B2 
/szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred -
nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia 
po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan -
dy da ci dla któ rych ję zyk an giel ski był ję zy kiem wy kła do wym w ukoń -
czo nej szko le śred niej lub na ukoń czo nych stu diach, dla któ rych ję -
zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka 
an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy 
w trak cie stu diów zda li eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio mie 
B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for -
mal na oce na apli ka cji przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko 
dy plo mu uzy ska ne go za gra ni cą/) 

 bez pie czeń stwo na ro do we I (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz je -
den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 bez pie czeń stwo na ro do we Iz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio -
ty zda wa ne na ma tu rze) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na IzIIz (ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy -
ka, fi lo zo fia) 

 eko no mia III (ma te ma ty ka lub hi sto ria; ję zyk ob cy no wo żyt ny; 
je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, WOS) 

 eko no mia IzIIz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa ne 
na ma tu rze) 

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa III (ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, WOS, fi lo zo fia) 

 Eu ro pe an Cul tu res Ia (świa dec two upraw nia ją ce do pod ję cia stu -
diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma -
cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; 
z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza ją ce go zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych ję -
zyk an giel ski był ję zy kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko le śred -
niej lub na ukoń czo nych stu diach, dla któ rych ję zyk an giel ski jest 
ję zy kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po -
zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów 
zda li eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka -
za ny w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka -
cji przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne -
go za gra ni cą/) 

 eu ro pe isty ka III (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz ję -
zyk pol ski lub ma te ma ty ka) 

 eu ro pe isty ka IzIIz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa -
ne na ma tu rze) 

 fi lo lo gia chor wac ka z ję zy kiem serb skim III (ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, ję zyk pol ski) uwa ga: na uka ję zy ka serb skie go od pod staw 

 fi lo lo gia cze ska III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia fran cu ska III (ję zyk fran cu ski lub in ny ję zyk ob cy, ję -

zyk pol ski, do wol ny przed miot, w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż ww.) 
 fi lo lo gia ger mań ska III (ję zyk nie miec ki lub in ny ję zyk ob cy, ję -

zyk pol ski) 
 fi lo lo gia ger mań ska IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne 

na ma tu rze) 
 fi lo lo gia hisz pań ska III (ję zyk hisz pań ski lub in ny ję zyk ob cy, ję -

zyk pol ski, do wol ny przed miot w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż ww.) 
 fi lo lo gia in dyj ska III (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, ję zyk ła ciń ski 

i kul tu ra an tycz na, ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel ski do wol ny 
przed miot in ny niż ww.) 

 fi lo lo gia kla sycz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ro mań ski /fran cu ski, 
hisz pań ski, wło ski/, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, do wol ny przed -
miot in ny niż ww., ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż ro mań ski) 

 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny 
przed miot in ny niż ww.) 

 fi lo lo gia pol ska IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma -
tu rze) 

 fi lo lo gia ro syj ska III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) uwa -
ga: na uka ro syj skie go od by wa się od pod staw i na po zio mie za -
awan so wa nym 

 fi lo lo gia ukra iń ska III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz ję zyk pol ski 
lub ję zyk ukra iń ski) uwa ga: na uka ję zy ka ukra iń skie go od by wa się 
od pod staw 

 fi lo zo fia III (ję zyk pol ski, fi lo zo fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol -
ny przed miot in ny niż ww.) 

 fi lo zo fia IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 

 fi zy ka III (fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: che mia, geo gra fia, in for ma -
ty ka, bio lo gia) uwa ga: wa run kiem ko niecz nym do przy -
ję cia na stu dia jest uzy ska nie mi ni mum 30 punk tów 

 
 ge ne ty ka i bio lo gia eks pe ry men tal na III (ję zyk ob cy no wo -

żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, 
fi zy ka) 

 geo gra fia III (geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS) 

 geo lo gia III (geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, ma te ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa 
przed mio ty spo śród: geo gra fia, bio lo gia, fi zy ka, che mia, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, WOS, ję zyk pol ski) 

 bio lo gia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 bio lo gia czło wie ka I (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty 
spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka) 

 bio tech no lo gia III (che mia, ję zyk an giel ski oraz je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka) 

 Bio tech no lo gy Ia (świa dec two upraw nia ją ce do pod ję cia stu diów; 
przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka 
an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. 
ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo -
wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych ję zyk an giel -
ski był ję zy kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko le śred niej lub 
na ukoń czo nych stu diach, dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem 
oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po zio mie 
roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li 
eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny 
w su ple men cie do dy plo mu/; oce na na po zio mie co naj mniej 60% 
oce ny mak sy mal nej z przed mio tów: che mia, bio lo gia oraz ma te ma -
ty ka al bo fi zy ka lub przed mio tów po krew nych w przy pad ku bra ku 
któ re go kol wiek z po wyż szych; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji 
przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go 
za gra ni cą/) 

 

 che mia III (che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma -
ty ka) 

 
 che mia i tok sy ko lo gia są do wa III (che mia, ję zyk ob cy no wo -

żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, 
in for ma ty ka) 

 che mia me dycz na III (che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, in for ma ty ka) 

 Che mi stry Ia (świa dec two upraw nia ją ce go do pod ję cia stu diów; 
przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka 
an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. 
ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo -
wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych ję zyk an giel -
ski był ję zy kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko le śred niej lub 
na ukoń czo nych stu diach, dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem 
oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po zio mie 
roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li 
eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny 
w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji 
przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go 
za gra ni cą/) 

 Cri mi nal Ju sti ce Ia (świa dec two upraw nia ją ce do pod ję cia stu -
diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma -
cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; 
uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza ją ce -
go zna jo mość ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ -
rych ję zyk an giel ski był ję zy kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko le 
śred niej lub na ukoń czo nych stu diach, dla któ rych ję zyk an giel ski jest 
ję zy kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po -
zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów 
zda li eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka -
za ny w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka -
cji przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne -
go za gra ni cą/) 

 dy plo ma cja eu ro pej ska III (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka) 

 dy plo ma cja eu ro pej ska IzIIz (trzy do wol nie wy bra ne przed -
mio ty zda wa ne na ma tu rze) 

 dzie dzic two kul tu ry ma te rial nej – ochro na, pro mo cja, go -
spo da ro wa nie I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz in ny niż 
ww. do wol nie wy bra ny przed miot pi sem ny) 
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 hi sto ria III (hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed -
miot in ny niż ww.) 

 hi sto ria IzII,z (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 hi sto ria sztu ki III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny 

przed miot in ny niż ww.) 
 in dy wi du al ne stu dia in for ma tycz no -ma te ma tycz ne I (in for -

ma ty ka R, ma te ma ty ka R, ję zyk ob cy no wo żyt ny P lub R oraz je den 
przed miot /R/ spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 In dy wi du al ne Stu dia Mię dzy ob sza ro we III (I etap: ję zyk pol -
ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot /R/ 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
in ny niż wy bra ny wcze śniej; uwa ga: brak przed mio tu do wy bo ru 
na po zio mie roz sze rzo nym dys kwa li fi ku je kan dy da ta; II etap: roz mo -
wa kon sul ta cyj na spraw dza ją ca pre dys po zy cje do stu diów; uwa ga: 
wy bo ru te ma tu roz mo wy oraz źró deł i ma te ria łów, w opar ciu o któ -
re bę dzie ona pro wa dzo na, do ko nu je kan dy dat; pod uwa gę bę dzie 
bra na zdol ność do pod ję cia po le mi ki, kre atyw ne po dej ście do wła -
snych fa scy na cji, doj rza łość in te lek tu al na kan dy da ta, plan i po my sły 
kan dy da ta na stu dio wa nie; do pro po zy cji te ma tu roz mo wy na le ży 
do łą czyć in for ma cję o wy ko rzy sta nej bi blio gra fii /min. 2-3 opra co wa -
nia, w tym co naj mniej jed no o cha rak te rze po pu lar no -na uko wym/) 

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo III (ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny in ny przed miot zda wa ny na ma tu rze 
/w tym in ny ję zyk ob cy no wo żyt ny/) 

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo IzII (trzy do wol -
ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 

 in for ma ty ka III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (in for ma ty ka, ma -
te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy -
ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka; uwa ga: na stu dia bę dą kwa li fi ko wa ni 
kan dy da ci, któ rzy uzy ska li co naj mniej 115 pkt re kru ta cyj nych oraz 
co naj mniej 30% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te ma ty ki na po -
zio mie R lub co naj mniej 70% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te -
ma ty ki na po zio mie P) 

 in for ma ty ka III stu dia 3-let nie li cen cjac kie (in for ma ty ka, ma -
te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy -
ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka; uwa ga: na stu dia bę dą kwa li fi ko wa ni 
kan dy da ci, któ rzy uzy ska li co naj mniej 115 pkt re kru ta cyj nych oraz 
co naj mniej 30% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te ma ty ki na po -
zio mie R lub co naj mniej 70% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te -
ma ty ki na po zio mie P) 

 in for ma ty ka sto so wa na i sys te my po mia ro we I stu dia in ży -
nier skie (fi zy ka R, ma te ma ty ka P lub R, in for ma ty ka R, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny P lub R oraz je den przed miot /R/ spo śród: che mia, bio lo -
gia, geo gra fia); uwa ga:  wa run kiem ko niecz nym do przy ję cia 
na stu dia jest uzy ska nie mi ni mum 50 punk tów 

 in ży nie ria geo lo gicz na III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka lub 
fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, 
fi zy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 in ży nie ria geo lo gicz na IzII stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka 
lub fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che -
mia, fi zy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 ita lia ni sty ka I (ję zyk pol ski, ję zyk wło ski lub in ny ję zyk ob cy, do -
wol ny in ny przed miot, w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż wy bra ny) 

 ju da isty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski oraz do wol ny przed -
miot pi sem ny in ny niż ww.) 

 ko mu ni ka cja wi ze run ko wa III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra -
fia, WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia) 

 ko mu ni ka cja wi ze run ko wa IzIIz (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, 
WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, fi lo zo fia) 

 ko re ani sty ka I (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu -
ra an tycz na, ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż ję zyk an giel ski, do wol ny 
przed miot in ny niż ww.) 

 kry mi no lo gia Iz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 kul tu ra i prak ty ka tek stu – twór cze pi sa nie i edy tor -

stwo I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot zda -
wa ny na ma tu rze in ny niż ww.) 

 kul tu ro znaw stwo III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, 
WOS, wie dza o tań cu, geo gra fia) 

 

 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz je -
den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we IaIIa spe cjal ność: Glo bal Stu dies 
(świa dec two upraw nia ją ce do pod ję cia stu diów; przed sta wie nie za -
świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go mi ni -
mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych 
za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed -
sta wie nia za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych ję zyk an giel ski był ję zy -
kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko le śred niej lub na ukoń czo nych 
stu diach, dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, któ rzy 
zda li ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj -
mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li eg za min z ję zy ka an -
giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie do dy -
plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji przez ko or dy na to ra 
wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go za gra ni cą/) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty 
zda wa ne na ma tu rze) 

 stu dia śród ziem no mor skie III (ję zyk pol ski, ję zyk ro mań ski 
/fran cu ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż ję zyk ro mań ski /fran cu ski, hisz pań ski, 
wło ski/, do wol ny przed miot in ny niż ww.) 

 tu ry sty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: geo gra fia, bio lo gia, fi zy ka, che mia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ma -
te ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie mi gra cja mi I (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie pro jek ta mi spo łecz ny mi III (hi sto ria, WOS, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie pro jek ta mi spo łecz ny mi IzIIz(trzy do wol ne 
przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 

 za rzą dza nie śro do wi skiem przy rod ni czym III (ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma -
ty ka, fi zy ka) 

 

Po li tech ni ka Wro cław ska 
 

50-370 Wro cław 
Wy brze że Wy spiań skie go 27 
tel. 71 320 22 17, fax 71 322 36 64 
Dział Re kru ta cji:  
tel. 71 320 27 78 
www.pwr.edu.pl 
www.re kru ta cja.pwr.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pwr.edu.pl 

 
Fi lia Po li tech ni ki Wro cław skiej w Je le niej Gó rze 
www.je le nia -go ra.pwr.edu.pl 
 in for ma ty ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma -

ty ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Fi lia Po li tech ni ki Wro cław skiej w Le gni cy 
www.le gni ca.pwr.edu.pl  
 bu do wa ma szyn i po jaz dów I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub bio lo gia 

lub che mia lub geo gra fia lub in for ma ty ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria od na wial nych źró deł ener gii I (ma te ma ty ka; fi zy ka 

lub bio lo gia lub che mia lub geo gra fia lub in for ma ty ka; ję zyk ob cy; ję -
zyk pol ski) 

 
Fi lia Po li tech ni ki Wro cław skiej w Wał brzy chu 
www.wal brzych.pwr.edu.pl 
 me cha tro ni ka po jaz dów I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub bio lo gia lub 

che mia lub geo gra fia lub in for ma ty ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Ar chi tek tu ry 
www.wa.pwr.edu.pl 
 ar chi tek tu ra III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję -

zyk pol ski; eg za min z dwóch za dań ry sun ko wych) 
 go spo dar ka prze strzen na III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob -

cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Bu dow nic twa Lą do we go i Wod ne go 
www.wbliw.pwr.edu.pl 
 

 

 bu dow nic two III, InIIn (ma te -
ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 

 

 
 mi kro bio lo gia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty 

spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka) 
 mi li ta rio znaw stwo I (hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz przed -

miot do wol ny – in ny niż wy mie nio ny) 
 mu zy ko lo gia III (roz mo wa kwa li fi ka cyj na: pre dys po zy cje kan dy -

da ta do stu diów mu zy ko lo gicz nych /m. in. umie jęt no ści mu zycz ne 
w za kre sie pod sta wo wym, pre dys po zy cje do stu dio wa nia na kie run -
ku hu ma ni stycz nym/) 

 ni der lan dy sty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, do wol -
ny in ny przed miot w tym in ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ochro na śro do wi ska III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -
mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 pe da go gi ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: hi sto ria, bio lo gia, WOS) 

 pe da go gi ka IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mz(I etap. 

ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, hi sto ria, WOS; II etap. spraw dzian prak -
tycz ny z za kre su: po praw no ści wy mo wy i pi sa nia, pre dys po zy cji 
mu zycz nych; uwa ga: nie za li cze nie jed ne go ele men tu spraw dzia -
nu dys kwa li fi ku je kan dy da ta; uwa ga: o przy ję cie nie mo gą ubie -
gać się oso by z dys lek sją) 

 pe da go gi ka spe cjal na M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: hi sto ria, bio lo gia, ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka spe cjal na Mz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne 
na ma tu rze) 

 po li to lo gia III (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia) 

 po li to lo gia IaIIa spe cjal no ści: Com pa ra ti ve Po li tics, Glo bal Se -
cu ri ty, Me dia and Po li tics,  Eu ro pe in the World (świa dec two 
upraw nia ją ce do pod ję cia stu diów; przed sta wie nie za świad cze nia po -
twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go mi ni mum na po zio -
mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń 
bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za -
świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go zwol -
nie ni są kan dy da ci, dla któ rych ję zyk an giel ski był ję zy kiem wy kła -
do wym w ukoń czo nej szko le śred niej lub na ukoń czo nych stu diach, 
dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma -
tu rę z ję zy ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj mniej 
na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li eg za min z ję zy ka an giel skie -
go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie do dy plo mu; 
po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji przez ko or dy na to ra wy dzia ło -
we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go za gra ni cą/) 

 po li to lo gia IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu -
rze) 

 pra ca so cjal na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia) 

 pra ca so cjal na IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma -
tu rze) 

 pra wo M (hi sto ria lub ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, WOS, geo gra fia) 

 pra wo Mw, Mz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 psy cho lo gia M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

 psy cho lo gia Mw (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 pu bli ko wa nie cy fro we i sie cio we III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, 

do wol ny in ny przed miot zda wa ny na ma tu rze oraz je den przed miot 
spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka) 

 pu bli ko wa nie cy fro we i sie cio we IzII (trzy do wol ne przed -
mio ty zda wa ne na ma tu rze) 

 si no lo gia I (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel ski, do wol ny przed miot 
in ny niż ww.) 

 so cjo lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia) 

 so cjo lo gia IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 so cjo lo gia eko no micz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -

ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo -
gra fia) 

 so cjo lo gia eko no micz na IzII (trzy do wol ne przed mio ty zda wa -
ne na ma tu rze) 

 so cjo lo gia grup dys po zy cyj nych III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma -
ty ka, geo gra fia) 

 so cjo lo gia grup dys po zy cyj nych IzIIz (trzy do wol ne przed -
mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
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Wy dział Che micz ny 
www.wch.pwr.edu.pl 
 bio tech no lo gia III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia; ję zyk ob cy; 

ję zyk pol ski) 
 che mia i ana li ty ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che -

mia; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 che mia i in ży nie ria ma te ria łów III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub 

che mia; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa III (ma te ma ty ka; fi zy ka 

lub che mia; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 tech no lo gia che micz na III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka lub 

che mia; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Elek tro ni ki 
www.we ka.pwr.edu.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; 

ję zyk pol ski) 
 cy ber bez pie czeń stwo I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk 

pol ski) 
 elek tro ni ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in for ma ty ka tech nicz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma -

ty ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria elek tro nicz na i kom pu te ro wa Ia stu dia w ję zy ku 

an giel skim (ma te ma ty ka, fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 

 te le in for ma ty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk 
ob cy; ję zyk pol ski) 

 
 te le ko mu ni ka cja III (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Elek tro ni ki Mi kro sys te mów i Fo to ni ki 
www.we mif.pwr.edu.pl 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk 

ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria mi kro sys te mów me cha tro nicz nych III (ma te -

ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Elek trycz ny 
www.we ny.pwr.edu.pl 
 au to ma ty ka prze my sło wa III (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob -

cy, ję zyk pol ski) 
 elek tro ma cha tro ni ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk 

pol ski) 
 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob -

cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Geo in ży nie rii, Gór nic twa i Geo lo gii 
www.wggg.pwr.edu.pl 
 geo de zja i kar to gra fia III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub geo gra fia 

lub in for ma ty ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 gór nic two i geo lo gia III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka lub 

che mia lub geo gra fia; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział In for ma ty ki i Za rzą dza nia  
www.wiz.pwr.edu.pl 
 in for ma ty ka sto so wa na IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim 
 in ży nie ria sys te mów III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; 

ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria za rzą dza nia III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty -

ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska 
www.wis.pwr.edu.pl 
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję -

zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 tech no lo gie ochro ny śro do wi ska III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub 

bio lo gia lub che mia; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Ma te ma ty ki 
www.wm.pwr.edu.pl 
 ma te ma ty ka i sta ty sty ka I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję -

zyk pol ski) 
 ma te ma ty ka sto so wa na I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję -

zyk pol ski) 
 

Uni wer sy tet Eko no micz ny 
we Wro cła wiu 
 
 

53-345 Wro cław, ul. Ko man dor ska 118/120 
tel. 71 368 09 82, fax 71 367 27 78 
www.ue.wroc.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ue.wroc.pl 

 
 ana li ty ka go spo dar cza III ścież ki kształ ce nia: ana li tyk ryn ku, 

ana li tyk de cy zji biz ne so wych (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka 
oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, 
fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 Bu si ness In for ma tics Ia (ję zyk an giel ski R, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy -
ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 Bu si ness Ma na ge ment IaIIa (ję zyk an giel ski R, ma te ma ty ka 
oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, 
fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 eko no mia III ścież ki kształ ce nia: ana li tyk ryn ku, ana li tyk oto -
cze nia biz ne su (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, 
che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 eko no mia InIIn ścież ki kształ ce nia: ana li tyk ryn ku, ana li tyk 
oto cze nia biz ne su (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że nie 
wy ma ga nych do ku men tów) 

 eko no mia biz ne su i fi nan se III spe cjal no ści: eko no mia me -
ne dżer ska i do radz two go spo dar cze, eko no mia mia sta i re gio nu, 
ra chun ko wość i do radz two fi nan so we (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi -
sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia); uwa -
ga: stu dia pro wa dzo ne w Je le niej Gó rze 

 eko no mia biz ne su i fi nan se InIIn spe cjal no ści: eko no mia 
me ne dżer ska i do radz two go spo dar cze, eko no mia mia sta i re -
gio nu, ra chun ko wość i do radz two fi nan so we (re je stra cja w sys -
te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: 
stu dia pro wa dzo ne w Je le niej Gó rze 

 Fi nan ce IaIIa (ję zyk an giel ski R, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, 
bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 fi nan se i ra chun ko wość III mo du ły:  ana li za da nych i za rzą -
dza nie ry zy kiem, ban ko wość i ubez pie cze nia, fi nan se in sty tu cji 
rzą do wych i sa mo rzą do wych, in we sty cje i nie ru cho mo ści, no -
wo cze sne tech no lo gie w fi nan sach, po dat ki, ra chun ko wość, ryn -
ki fi nan so we, za rzą dza nie fi nan sa mi przed się biorstw (ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, 
geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie, fi zy ka, che mia, bio lo -
gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 fi nan se i ra chun ko wość InIIn mo du ły:  ana li za da nych i za -
rzą dza nie ry zy kiem, ban ko wość i ubez pie cze nia, fi nan se in sty tu -
cji rzą do wych i sa mo rzą do wych, in we sty cje i nie ru cho mo ści, no -
wo cze sne tech no lo gie w fi nan sach, po dat ki, ra chun ko wość, ryn ki 
fi nan so we, za rzą dza nie fi nan sa mi przed się biorstw (re je stra cja 
w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 in for ma ty ka w biz ne sie III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -
ka oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, 
wie dza o spo łe czeń stwie, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo -
zo fia) 

 in for ma ty ka w biz ne sie InIIn ścież ki kształ ce nia: ana li za 
i pro jek to wa nie sys te mów, tech no lo gie baz da nych i apli ka cji mo -
bil nych, in for ma ty ka w usłu gach i ad mi ni stra cji (re je stra cja w sys -
te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 In ter na tio nal Bu si ness IaIIa (ję zyk an giel ski R, ma te ma ty ka 
oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, 
fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 lo gi sty ka III ścież ki kształ ce nia: lo gi sty ka przed się bior stwa pro -
duk cyj ne go, lo gi sty ka w han dlu i usłu gach (ję zyk ob cy no wo żyt ny, 
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, 
hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 lo gi sty ka InIIn ścież ki kształ ce nia: lo gi sty ka przed się bior stwa 
pro duk cyj ne go, lo gi sty ka w han dlu i usłu gach; (re je stra cja w sys -
te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze III ścież ki kształ -
ce nia: biz nes mię dzy na ro do wy, lo gi sty ka mię dzy na ro do wa, in no -
wa cje i przed się bior czość (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi -
zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

Wy dział Me cha nicz no -Ener ge tycz ny 
www.wme.pwr.edu.pl 
 ener ge ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję -

zyk pol ski) 
 lot nic two i ko smo nau ty ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję -

zyk pol ski) 
 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn ener ge tycz -
nych III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob -
cy; ję zyk pol ski) 

 
 od na wial ne źró dła ener gii I (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję -

zyk pol ski) 
 
Wy dział Me cha nicz ny  
www.wm.pwr.edu.pl 
 bio me cha ni ka in ży nier ska III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob -

cy; ję zyk pol ski) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka; fi -

zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 me cha tro ni ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 ro bo ty ka i au to ma ty za cja pro ce sów III (ma te ma ty ka; fi zy -

ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 trans port III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ma te ma -

ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki 
www.wppt.pwr.edu.pl 
 

 fi zy ka tech nicz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; 
ję zyk pol ski) 

 
 in for ma ty ka al go ryt micz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for -

ma ty ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria bio me dycz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia 

lub bio lo gia; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria kwan to wa III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję -

zyk pol ski) 
 opty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 

Pa pie ski Wy dział  
Teo lo gicz ny we Wro cła wiu 
 

50-329 Wro cław, ul. Ka te dral na 9 
tel./fax 71 322 99 70 wew. 21 
www.pwt.wroc.pl/re kru ta cja 
e -ma il: re kru ta cja@pwt.wroc.pl 

 
 pe da go gi ka III mo du ły /wy bór po I ro ku/: pe da go gi ka opie -

kuń cza i pra ca z ro dzi ną /pro fil prak tycz ny bez spe cja li za cji na -
uczy ciel skiej/, pe da go gi ka osób star szych /pro fil prak tycz ny/ (kon -
kurs świa dectw doj rza ło ści) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M pro fil ogól -
no aka de mic ki (kon kurs świa dectw doj rza ło ści) 

 teo lo gia M Cykl A. stu dia fi lo zo ficz no -teo lo gicz ne dla alum nów 
se mi na riów du chow nych (roz mo wa kwa li fi ka cyj na przy skła da niu 
wy ma ga nych do ku men tów /se mi na rium du chow ne/) 

 teo lo gia M Cykl B. stu dia fi lo zo ficz no -teo lo gicz ne dla osób 
świec kich, człon ków in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go i sto wa -
rzy szeń ży cia apo stol skie go /świec cy, sio stry za kon ne i bra cia za -
kon ni/ (roz mo wa kwa li fi ka cyj na przy skła da niu wy ma ga nych do ku -
men tów) 

 teo lo gia Mn Cykl B. stu dia fi lo zo ficz no -teo lo gicz ne dla osób 
świec kich, człon ków in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go i sto wa -
rzy szeń ży cia apo stol skie go /świec cy, sio stry za kon ne i bra cia za -
kon ni/ (roz mo wa kwa li fi ka cyj na przy skła da niu wy ma ga nych do ku -
men tów) 
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 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze InIIn ścież ki 
kształ ce nia: biz nes mię dzy na ro do wy, lo gi sty ka mię dzy na ro do wa, 
in no wa cje i przed się bior czość (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj -
nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 ra chun ko wość i con trol ling III ścież ki kształ ce nia: ra chun -
ko wość i ana li za fi nan so wa, po dat ki w mi kro i ma łych pod mio -
tach go spo dar czych; (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, 
che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 ra chun ko wość i con trol ling InIIn ścież ki kształ ce nia: ra chun -
ko wość i ana li za fi nan so wa, po dat ki w mi kro i ma łych pod mio -
tach go spo dar czych (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że -
nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 

 za rzą dza nie III mo du ły: Biz nes i start -upy, Me ne dżer 
pro jek tów, Te am Le ader, Me ne dżer pro ce sów, Brand 
Ma na ge ment, Za rzą dza nie sprze da żą, Ko mu ni ka cja mar -
ke tin go wa In no va tion -cen te red R&D /a/, HR Bu si ness 
Part ner /a/ (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, 
fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 
 za rzą dza nie InIIn mo du ły: Biz nes i start -upy, Me ne dżer pro -

jek tów, Te am Le ader, Me ne dżer pro ce sów, Brand Ma na ge ment, 
Za rzą dza nie sprze da żą, Ko mu ni ka cja mar ke tin go wa In no va tion -
-cen te red R&D /a/, HR Bu si ness Part ner /a/ (re je stra cja w sys te -
mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji InIIn ścież ki kształ ce nia: 
in ży nie ria pro duk tów żyw no ścio wych, in ży nie ria pro duk tów che -
micz nych, in ży nie ria bio pro duk tów (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te -
ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji InIIn ścież ki kształ ce nia: 
in ży nie ria pro duk tów żyw no ścio wych, in ży nie ria pro duk tów che -
micz nych, in ży nie ria bio pro duk tów (re je stra cja w sys te mie re kru -
ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 za rzą dza nie w no wo cze snej go spo dar ce III spe cjal no ści: lo gi -
sty ka mię dzy na ro do wa, mar ke ting i ko mu ni ka cja w biz ne sie, me ne -
dżer ja ko ści i śro do wi ska, za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi (ję zyk ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, 
geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo -
fia); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Je le niej Gó rze 

 za rzą dza nie w no wo cze snej go spo dar ce InIIn spe cjal no -
ści: kształ ce nia: lo gi sty ka mię dzy na ro do wa, mar ke ting i ko mu ni -
ka cja w biz ne sie, me ne dżer ja ko ści i śro do wi ska, za rzą dza nie za -
so ba mi ludz ki mi; (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że nie 
wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Je le niej 
Gó rze 

 

Uni wer sy tet Me dycz ny  
im. Pia stów Ślą skich  
we Wro cła wiu 
 

50-367 Wro cław,  
Wy brze że Lu dwi ka Pa steu ra 1 
tel. 781 610 045, 781 610 055 
www.re kru ta cja.umed.wroc.pl 

 
 ana li ty ka me dycz na M, Mn (bio lo gia R i che mia R) 
 die te ty ka III (P lub R – bio lo gia lub che mia) 
 fa cul ty of den ti stry Ma stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel -

skim; (bio lo gia R, che mia R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: 
fi zy ka, ma te ma ty ka; zna jo mość j. an giel skie go na poz. B2, udo ku -
men to wa na od po wied nim świa dec twem – spis do pusz czo nych do ku -
men tów w za sa dach re kru ta cji na www.re kru ta cja.umed.wroc.pl) 

 fa cul ty of me di ci ne Ma stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel -
skim; (bio lo gia R, che mia R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: 
fi zy ka, ma te ma ty ka; zna jo mość j. an giel skie go na poz. B2, udo ku -
men to wa na od po wied nim świa dec twem – spis do pusz czo nych do ku -
men tów w za sa dach re kru ta cji na www.re kru ta cja.umed.wroc.pl) 

 far ma cja M, Mn (bio lo gia R i che mia R) 
 fi zjo te ra pia M, Mn (bio lo gia /P lub R/ oraz je den przed miot /P 

lub R/ spo śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia) 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R, che mia R oraz je den przed -

miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia) 

rzy nie zda wa li na eg za mi nie ma tu ral nym ze wnętrz nym przed mio -
tów ob ję tych po stę po wa niem kwa li fi ka cyj nym nie mo gą ubie gać się 
o przy ję cie na I rok stu diów; do dat ko wo: zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go po twier dzo na cer ty fi ka tem, świa dec twem ukoń cze nia szko ły 
ję zy ko wej lub dy plo mem, świa dec twem ukoń cze nia szko ły śred niej 
w ję zy ku an giel skim) 

 

 we te ry na ria M, Mn (bio lo gia R /min. 30%/ i che mia 
R /min. 30%/; uwa ga: kan dy da ci, któ rzy nie zda wa li 
na eg za mi nie ma tu ral nym ze wnętrz nym przed mio tów 
ob ję tych po stę po wa niem kwa li fi ka cyj nym nie mo gą ubie -
gać się o przy ję cie na I rok stu diów) 

 
Wy dział Przy rod ni czo -Tech no lo gicz ny 
 agro biz nes III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 bio tech no lo gia sto so wa na ro ślin I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz 

je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for -
ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 eko no mia I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 me dy cy na ro ślin I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma -
ty ka) 

 ochro na śro do wi ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, 
ma te ma ty ka) 

 od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi III (ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 ogrod nic two III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 rol nic two III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty -
ka, ma te ma ty ka) 

 tech ni ka rol ni cza i le śna I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, 
ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III (ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, 
in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 

Aka de mia Mu zycz na  
im. Ka ro la Li piń skie go  
we Wro cła wiu 
 

50-043 Wro cław, pl. Ja na Paw ła II nr 2 
tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43 
fax 71 355 28 49 
www.amuz.wroc.pl 
e -ma il: stu dia@amuz.wroc.pl 

 
 dy ry gen tu ra I II 
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej I II  
 in stru men ta li sty ka I II, Ia IIa 
 jazz i mu zy ka es tra do wa I II, Ia IIa 
 kom po zy cja i teo ria mu zy ki I II 
 wo ka li sty ka I II, Ia IIa  
 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia R, che mia 
R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka/fi -
zy ka i astro no mia) 

 pie lę gniar stwo III, InIIn (bio lo gia /P lub R/) 
 po łoż nic two III (bio lo gia /P lub R/) 
 ra tow nic two me dycz ne I (je den przed miot /P lub R/ spo śród: bio -

lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia) 
 zdro wie pu blicz ne III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny /P lub 

R/ lub od po wied ni cer ty fi kat ję zy ko wy – spis do pusz czo nych do -
ku men tów w za sa dach re kru ta cji na www.re kru ta cja.umed.wroc.pl 
oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, 
bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia) 

 

Uni wer sy tet Przy rod ni czy 
we Wro cła wiu 
 

50-375 Wro cław, ul. Nor wi da 25 
Biu ro Re kru ta cji: 
tel. 71 320 10 75, 71 320 10 45 
www.re kru ta cja.upwr.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@upwr.edu.pl 

 
uwa ga: ter mi ny skła da nia do ku men tów i roz po czę cia po stę po wa -
nia kwa li fi ka cyj ne go pu bli ko wa ne są na stro nie www.re kru ta -
cja.upwr.edu.pl 
 
Wy dział Bio lo gii i Ho dow li Zwie rząt 
 bez pie czeń stwo żyw no ści I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 bio in for ma ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 
 bio lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 bio lo gia czło wie ka I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 zoo tech ni ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Bio tech no lo gii i Na uk o Żyw no ści 
 bio tech no lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 tech no lo gia i or ga ni za cja ga stro no mii I stu dia du al ne o pro -

fi lu prak tycz nym (eg za min spraw dza ją cy mo ty wa cję i umie jęt no ści 
prak tycz ne w dwóch ob sza rach bran ży ga stro no micz nej: spo rzą dza -
nie po traw i na po jów oraz or ga ni za cja ży wie nia i usług ga stro no micz -
nych; ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III (ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka, ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie ja ko ścią i ana li za żyw no ści III (ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma -
te ma ty ka) 

 ży wie nie czło wie ka i die te ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział In ży nie rii Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (eg za min z ry sun ku od ręcz ne go; 

ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo -
gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 bu dow nic two III, InII (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 geo de zja i kar to gra fia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 in ży nie ria i go spo dar ka wod na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 in ży nie ria śro do wi ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej 
 Ve te ri na ry Me di ci ne Ma Do ctor of Ve te ri na ry Me di ci ne (bio -

lo gia R /min. 30%/ i che mia R /min. 30%/; uwa ga: kan dy da ci, któ -
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Aka de mia Sztuk Pięk nych 
im. Eu ge niu sza Gep per ta 
we Wro cła wiu 
 
 
 
 

 
50-156 Wro cław, Plac Pol ski 3/4 
50-416 Wro cław, ul. Trau gut ta 19/21 
tel. cen tra la (Plac Pol ski): 71 343 80 31, 32, 33, 34 
tel. cen tra la (ul. Trau gut ta): 71 343 84 51 
www.asp.wroc.pl 
 
 ar chi tek tu ra wnętrz I II 
 

 gra fi ka M 
 
 

 kon ser wa cja i re stau ra cja dzieł sztu ki M  
 ma lar stwo M  
 me dia cja sztu ki I II  
 rzeź ba M  
 sce no gra fia M 
 sztu ka i wzor nic two ce ra mi ki I II 
 sztu ka i wzor nic two szkła I II 
 sztu ka me diów I II 
 wzor nic two I II 
 

Aka de mia Wy cho wa nia  
Fi zycz ne go we Wro cła wiu 
 

51-612 Wro cław,  
al. Igna ce go Ja na Pa de rew skie go 35 
tel. 71 347 31 14, fax 71 347 31 81 
Re kru ta cja: tel. 71 347 30 00 
www.awf.wroc.pl 
 

Wy dział Fi zjo te ra pii 
 fi zjo te ra pia M, Mn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, 

che mia, ma te ma ty ka) 
 ko sme to lo gia III, IzIIz (je den przed miot spo śród: bio lo gia, 

che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 te ra pia za ję cio wa I, In (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu 
 sport III, IzIIz spe cjal no ści: tre ner ska, me ne dżer spor tu; 

(trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, 
fi zy ka, bio lo gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria) 

 tu ry sty ka i re kre acja III, IzIIz (trzy przed mio ty spo śród: 
ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, 
geo gra fia, hi sto ria) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III, IzIIz spe cjal no ści: sport szkol -
ny, gim na sty ka ko rek cyj no -kom pen sa cyj na, fit ness, lo go ryt mi -
ka (trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty -
ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria) 

 

Aka de mia Wojsk Lą do wych 
imie nia ge ne ra ła Ta de usza 
Ko ściusz ki we Wro cła wiu 
 
 

51-147 Wro cław  
ul. Czaj kow skie go 109 
 

Kan ce la ria: tel. 261 658 134, fax 261 658 425 
Od dział Ko or dy na cji Kształ ce nia i Szko le nia: tel. 261 658 162 
Sek cja Re kru ta cji: tel. 261 658 576, tel./fax 261 658 151 
Rzecz nik pra so wy: tel. 261 658 115 
www.awl.edu.pl 

mi nu ma tu ral ne go z przed mio tów: ma te ma ty ka /lub fi zy ka, lub che -
mia, lub in for ma ty ka, lub hi sto ria/ oraz ję zyk an giel ski; test zna jo -
mo ści ję zy ka an giel skie go, je że li nie był przed mio tem eg za mi nu ma -
tu ral ne go; spraw dzian spraw no ści fi zycz nej; Etap III: roz mo wa 
kwa li fi ka cyj na) 

 
Wy dział Na uk o Bez pie czeń stwie (stu dia cy wil ne) 
 bez pie czeń stwo na ro do we III spe cjal no ści: za rzą dza nie kry -

zy so we, bez pie czeń stwo pu blicz ne, edu ka cja dla bez pie czeń stwa 
(ana li za do ku men tów; wy nik eg za mi nu ma tu ral ne go jed ne go z przed -
mio tów: hi sto ria /lub WOS /lub geo gra fia /lub ma te ma ty ka /lub fi zy -
ka; ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, fran cu ski, 
hisz pań ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki, wło ski/) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa III spe cjal ność: in ży nie ria bez pie -
czeń stwa tech nicz ne go (ana li za do ku men tów; wy nik eg za mi nu ma -
tu ral ne go z jed ne go z przed mio tów: ma te ma ty ka /lub fi zy ka /lub che -
mia /lub in for ma ty ka/; ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, 
ro syj ski, fran cu ski, hisz pań ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki, wło ski/) 

 
Wy dział Za rzą dza nia (stu dia cy wil ne) 
 in for ma ty ka I spe cjal no ści: sys te my i sie ci in for ma tycz ne, bez -

pie czeń stwo w cy ber prze strze ni (ana li za do ku men tów; wy nik eg -
za mi nu ma tu ral ne go z jed ne go z przed mio tów: ma te ma ty ka /lub fi -
zy ka /lub che mia /lub in for ma ty ka /; ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, 
nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, por tu gal ski, sło wac ki, 
szwedz ki i wło ski/) 

 lo gi sty ka I spe cjal no ści: lo gi sty ka sys te mu obron ne go, sys te my 
trans por to we w lo gi sty ce (ana li za do ku men tów; wy nik eg za mi nu 
ma tu ral ne go z jed ne go z przed mio tów: ma te ma ty ka /lub fi zy ka /lub 
che mia /lub in for ma ty ka /lub hi sto ria /lub WOS/; ję zyk ob cy /do wy -
bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, por tu gal -
ski, sło wac ki, szwedz ki i wło ski/) 

 za rzą dza nie III spe cjal no ści: za rzą dza nie sys te ma mi lo gi stycz -
ny mi, za rzą dza nie bez pie czeń stwem w sys te mach in for ma tycz -
nych, za rzą dza nie ka pi ta łem ludz kim, za rzą dza nie w służ bach 
mun du ro wych (ana li za do ku men tów; wy nik eg za mi nu ma tu ral ne -
go z jed ne go z przed mio tów: ma te ma ty ka /lub fi zy ka /lub che mia 
/lub in for ma ty ka /lub hi sto ria /lub WOS /lub geo gra fia/; ję zyk ob cy 
/do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, por -
tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki i wło ski/) 

 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa 
w Gło go wie 
67-200 Gło gów, ul. Pio tra Skar gi 5 
 

Kar ko no ska Pań stwo wa Szko ła Wyż sza 
w Je le niej Gó rze 
58-503 Je le nia Gó ra, ul. Lwó wec ka 18 
 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa 
im. Wi te lo na w Le gni cy 
59-220 Le gni ca, ul. Sej mo wa 5a 
 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła 
Za wo do wa 
im. An ge lu sa Si le siu sa 
w Wał brzy chu 
 

58-300 Wał brzych, ul. Zam ko wa 4 
tel. 74 641 92 00 
www.pwsz.com.pl 
e -ma il: kan ce la ria@pwsz.com.pl 
   

 ad mi ni stra cja III, InIIn (1. ję zyk ob cy; 2. je den z wy bra -
nych przed mio tów: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, fi zy ka, che -
mia, bio lo gia, geo gra fia lub WOS) 

 ad mi ni stra cja II, IIn 
 ar chi tek tu ra wnętrz I, In (1. ję zyk ob cy; 2. je den z wy bra nych 

przed mio tów: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, 
fi zy ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia lub WOS) 

 bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy I, In stu dia in ży nier skie (1. 
ję zyk ob cy; 2. je den z wy bra nych przed mio tów: ma te ma ty ka, fi -
zy ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria lub WOS) 

www.fa ce bo ok.com/AWL  
e -ma il: re kru ta cja@awl.edu.pl; re kru ta cja2@awl.edu.pl 
 
O przy ję cie na stu dia sta cjo nar ne dla kan dy da tów na żoł nie -
rzy za wo do wych w AWL mo że ubie gać się kan dy dat/ka, któ -
ry/a: 
 – nie był/a ka ra ny/a są dow nie; 
 – po sia da oby wa tel stwo pol skie; 
 – po sia da zdol ność psy chicz ną i fizycz ną do za wo do wej służby woj sko -

wej (orze czo ną przez Woj sko wą Ko mi sję Le kar ską i Pra cow nię 
Psy cho lo gicz ną); 

 – ma co naj mniej 18 lat w dniu po wo ła nia do służ by; 
 – po sia da świa dec two doj rza ło ści; 
 – zda eg za min wstęp ny. 
  
 Za sa dy re kru ta cji (na stu dia sta cjo nar ne dla kan dy da tów 
na żoł nie rzy za wo do wych): 
 – In ter ne to wa re je stra cja w sys te mie in for ma tycz nym IRKA; 
 – do star cze nie do Aka de mii Wojsk Lą do wych (oso bi ście lub za po śred-

nic twem pocz ty) do ku men tów re kruta cyj nych – wnio sek, kwe stio na -
riusz, ży cio rys oraz od pis skró co ny ak tu uro dze nia (kse ro ko pia); 

 – skie ro wa nie do od by cia ba dań do woj sko wej ko mi sji le kar skiej w ce -
lu usta le nia zdol no ści fi zycz nej i psy chicz nej do peł nie nia za wo do -
wej służ by woj sko wej oraz do woj sko wej pra cow ni psy cho lo gicz -
nej w ce lu wy da nia orze cze nia psy cho lo gicz ne go o bra ku 
prze ciw wska zań do peł nie nia za wo do wej służ by woj sko wej. 

  
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 
Etap I: ana li za przed sta wio nych do ku men tów, uzu peł nie nie bra ków. 
Etap II: wy nik czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go z przed mio tów: 

ma te ma ty ka (lub fi zy ka, lub che mia, lub in for ma ty ka, lub hi sto -
ria) oraz ję zyk an giel ski; test zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go, je -
że li nie był przed mio tem eg za mi nu ma tu ral ne go; spraw dzian 
spraw no ści fi zycz nej.  

Etap III: roz mo wa kwa li fi ka cyj na. 
  
Uwa ga: 
– Stu den ci woj sko wi (pod cho rą żo wie) AWL w trak cie trwa nia stu diów 

otrzy mu ją bez płat ne za kwa te ro wa nie, wy ży wie nie, umun du ro wa nie, 
spe cja li stycz ne opo rzą dze nie woj sko we oraz upo sa że nie mie sięcz ne 
(żołd). Po nad to Aka de mia za pew nia kom plet ne wy po sa że nie w pod -
ręcz ni ki, opie kę le kar ską, a tak że moż li wość ko rzy sta nia z obiek tów 
spor to wo -re kre acyj nych. 

– Ab sol went stu diów woj sko wych w AWL otrzy mu je: pierw szy sto pień ofi -
cer ski – pod po rucz ni ka, dy plom z ty tu łem za wo dowym ma gi stra, świa -
dec two zna jo mo ści ję zy ka an gielskie go (wg STANAG 6001) oraz in ne 
świa dec twa i upraw nie nia nie zbęd ne do wy ko ny wania obo wiąz ków służ -
bo wych; na stęp nie kie ro wa ny jest bez po średnio do miej sca peł nie nia 
służ by na pierw sze sta no wi sko służ bo we – do wód cy plu to nu. 

 
Stu dia Woj sko we 
 do wo dze nie M spe cjal no ści: KO wojsk lą do wych /GO pan cer -

no -zme cha ni zo wa na, ae ro mo bil na, ra kie to wa i ar ty le rii/, KO roz -
po zna nia i wal ki elek tro nicz nej /GO roz po zna nia ogól ne go/, KO 
prze ciw lot ni czy /GO ar ty le rii prze ciw lot ni czej/ (Etap I: ana li za do -
ku men tów; Etap II: wy nik czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go 
z przed mio tów: ma te ma ty ka, lub fi zy ka, lub che mia, lub in for ma ty -
ka lub hi sto ria/ oraz ję zyk an giel ski; test zna jo mo ści ję zy ka an giel -
skie go, je że li nie był przed mio tem eg za mi nu ma tu ral ne go; spraw -
dzian spraw no ści fi zycz nej; Etap III: roz mo wa kwa li fi ka cyj na) 

 in for ma ty ka I spe cjal ność: KO Łącz no ści i in for ma ty ki /GO eks -
plo ata cji sys te mów in for ma tycz nych/ (Etap I: ana li za do ku men -
tów; Etap II: wy nik czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go z przed -
mio tów: ma te ma ty ka /lub fi zy ka, lub che mia, lub in for ma ty ka/ oraz 
ję zyk an giel ski; test zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go, je że li nie był 
przed mio tem eg za mi nu ma tu ral ne go; spraw dzian spraw no ści fi zycz -
nej; Etap III: roz mo wa kwa li fi ka cyj na) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa I spe cjal no ści: KO in ży nie rii woj -
sko wa /GO sa per ska, prze pra wo wa, dro go wo -mo sto wa/, KO 
obro ny przed bro nią ma so we go ra że nia /GO roz po zna nia i li kwi -
da cji ska żeń/ (Etap I: ana li za do ku men tów; Etap II: wy nik czę ści pi -
sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go z przed mio tów: ma te ma ty ka, lub fi -
zy ka, lub che mia, lub in for ma ty ka, lub hi sto ria/ oraz ję zyk an giel ski; 
test zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go, je że li nie był przed mio tem eg -
za mi nu ma tu ral ne go; spraw dzian spraw no ści fi zycz nej; Etap III: roz -
mo wa kwa li fi ka cyj na) 

 lo gi sty ka I spe cjal ność: KO lo gi sty ki /GO ogól no lo gi stycz na/ 
(Etap I: ana li za do ku men tów; Etap II: wy nik czę ści pi sem nej eg za -
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 fi lo lo gia I, In fi lo lo gia an giel ska (1. ję zyk an giel ski; 2. je den z wy -
bra nych przed mio tów: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, hi -
sto ria, fi zy ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia lub WOS) 

 ko sme to lo gia I, In (1. ję zyk ob cy; 2. je den z wy bra nych przed -
mio tów: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, fi zy ka, che mia, bio -
lo gia, geo gra fia lub WOS) 

 lo gi sty ka III, InIIn stu dia in ży nier skie (1. ję zyk ob cy; 2. je -
den z wy bra nych przed mio tów: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, bio -
lo gia, geo gra fia, hi sto ria lub WOS) 

 lo gi sty ka II, IIn; uwa ga: na bór w re kru ta cji zi mo wej 
 pe da go gi ka I, In (1. ję zyk ob cy; 2. je den z wy bra nych przed -

mio tów: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, fi zy ka, che mia, bio -
lo gia, geo gra fia lub WOS) 

 pie lę gniar stwo I (1. ję zyk ob cy; 2. je den z wy bra nych przed mio -
tów: ję zyk pol ski, hi sto ria, geo gra fia, WOS, bio lo gia, che mia, ma te -
ma ty ka lub fi zy ka) 

 tech ni ki den ty stycz ne I (1. ję zyk ob cy; 2. je den z wy bra nych 
przed mio tów: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, fi zy ka, che mia, bio -
lo gia, geo gra fia lub WOS) 

 za rzą dza nie I, In (1. ję zyk ob cy; 2. je den z wy bra nych przed -
mio tów: ma te ma ty ka, hi sto ria, fi zy ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia 
lub WOS)
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