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Inauguracja na Politechnice 
 
W piątek, 1 października br., Politechnika Wrocławska uroczyście zainaugurowała nowy 
rok akademicki 2010/2011. 
 
Politechnika jako europejski uniwersytet badawczy zaprosiła do wygłoszenia wykładu 
inauguracyjnego dra Paula Seidlera z Centrum Badawczego IBM w Zurychu. 
 
W poczet profesorów honorowych PWr został przyjętych prof. Paweł Hawrylak 
(Institute for Microstructural Sciences, National Research Council of Canada), który jest 
członkiem Kanadyjskiej Akademii Nauk (odpowiednik PAN). 
 
 
 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 2010 
W LICZBACH  

 
• niemal 33 tys. studentów; 
• 12 wydziałów oraz Studium Kształcenia Podstawowego; 
• 10308 osób przyjętych na rok akademicki 2010/2011 (w tym: ponad  8000 na 

studia stacjonarne I stopnia); 
• 27 róŜnorodnych kierunków kształcenia; 
• najlepsza uczelnia na Dolnym Śląsku wg. tegorocznego Rankingu Szkół WyŜszych, 

przygotowanego przez Rzeczpospolitą i magazyn Perspektywy;  
W ramach tego samego rankingu PWr zajęła takŜe drugie miejsce w Polsce w 
kategorii uczelni technicznych oraz pierwsze miejsce w kategorii Innowacyjność, 
którego częścią składową są patenty i prawa ochronne.  

• 18 nowych specjalności w języku angielskim; 
• udział w programach podwójnego dyplomowania (umowy z Ryerson University  

w Kanadzie, Uniwersytem Otto-von-Guericke z Magdeburga w Niemczech oraz  
z francuską szkołą wyŜszą Ecole Nationale Des Ponts et Chaussées); 

• ponad 4 tys. pracowników, w tym ponad 2 tys. pracowników naukowo– 
dydaktycznych; 

• 100 lat historii uczelni technicznych we Wrocławiu, w tym 65 lat istnienia PWr; 
• ponad 270 budynków z nowoczesnymi laboratoriami, bibliotekami, salami 

dydaktycznymi wyposaŜonymi multimedialnie; 
• ok. 360 sal wykładowo-ćwiczeniowych; 
• ponad 430 laboratoriów dydaktycznych i ponad 80 laboratoriów komputerowych; 
• pracownie komputerowe i czytelnie z 24h dostępem do Internetu; 
• ponad 180 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich, w których 

studenci realizują własne prace badawcze oraz rozwijają swoje pasje; 
• prawie 3000 miejsc w domach studenckich; 
• ponad 420 realizowanych umów międzynarodowych; 
• współpraca z blisko 200 krajowymi i zagranicznymi firmami oraz jednostkami 

naukowymi; 
• 3 Zespoły Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych – Jelenia Góra, Wałbrzych  

i Legnica oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny – Bielawa; 
• 27% ogółu studiujących to studentki; 
• Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który współpracuje z 33 firmami; 
• członek European University Association; 
• uczelnia naleŜy do stowarzyszenia T.I.M.E. 
• jedyna w tej części Europy pracownia tyfloinformatyczna dla studentów 

niewidomych i niedowidzących 
• 250 studentów z 55 krajów świata na studiach stacjonarnych oraz ponad 150  

w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus; 
 
 
Lista najpopularniejszych i najmniej popularnych kierunków w roku 
akademickim 2010/2011, z uwzględnieniem liczby kandydatów na miejsce:  



Politechnika Wrocławska 
 
Najbardziej oblegane kierunki na stacjonarne studia I stopnia na PWr na rok  

2010/2011 to: 
- Mechatronika na Wydziale Mechanicznym -: 6 
- Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury- 6 
- Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury: 6 
- Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego -6 
- Automatyka i Robotyka: 6 

 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 

 


