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Zimowa rekrutacja trwa 

 

 

Jeszcze tylko do czwartku, 3 lutego potrwa elektroniczna rejestracja kandydatów  
w ramach zimowej rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Wrocławskiej.  Dla 
chętnych uczelnia przygotowała ok. 4500 miejsc na wszystkich wydziałach  
(z wyjątkiem Studium Kształcenia Podstawowego); w tym ok. 180 miejsc na 
niestacjonarnych studiach I stopnia. W trakcie zimowego naboru Politechnika Wrocławska 
nie prowadzi rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia. 
 
Na złożenie niezbędnych dokumentów kandydaci mają czas od 1 do 8 lutego w godzinach  
9.00-15.00 w budynku C-13.  Lista przyjętych zostanie ogłoszona 14 lutego. O przyjęcie 
na studia II stopnia mogą się starać osoby, które mają ukończone studia I stopnia (nie  
tylko absolwenci PWr.). Pełna lista kierunków na które można się  
rejestrować dostępna jest na stronie http://www.portal.pwr.wroc.pl/851356,241.dhtml.  
 
Spośród podanych kierunków największym zainteresowaniem cieszą się  
stacjonarne studia II stopnia: budownictwo (Wydział Budownictwa Lądowego  
i Wodnego). Tradycyjnie obleganymi kierunkami są także: informatyka oraz architektura  
i urbanistyka.  
 
Dodatkowo Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej prowadzi nabór 
na studia podyplomowe zarówno w języku polskim, jak i angielskim na następujących  
specjalnościach: 
 

• Audyt efektywności energetycznej - rekrutacja trwa do 15 lutego 2011 r. 
• Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza - rekrutacja trwa do 30 stycznia 

2011 r. 
• Bezpieczeństwo i higiena pracy - rekrutacja na edycje, które będą uruchomione w 

2011 r. 
• Certyfikacja i audyt energetyczny budynków - rekrutacja na edycje, które będą 

uruchomione w 2011 r. 
• Eksperymentalne i numeryczne projektowanie konstrukcji inżynierskich - 

rekrutacja trwa do 15 lutego 2011 r. 
• Energetyka jądrowa - rekrutacja trwa do 30 stycznia 2011 r. 
• Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC - rekrutacja na 

edycje, które będą uruchomione w 2011 r. 
• Systemy informacji geograficznej - rekrutacja trwa do 30 stycznia 2011 r. 
• Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie - 

rekrutacja trwa do 30 stycznia 2011 r. 
• Tworzywa sztuczne w budowie maszyn - rekrutacja trwa do 15 lutego 2011 r. 
• Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w systemach człowiek - środowisko -  

rekrutacja trwa do 15 lutego 2011 r. 
• Zarządzanie projektami - rekrutacja na edycje, które będą uruchomione w 2011 r. 

i 2012 r. 
 
 

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

 

 


