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REKRUTACJA TRWA W NAJLEPSZE 
 
Z dnia na dzień rośnie liczba zarejestrowanych kandydatów w elektronicznym systemie 
rekrutacji Politechniki Wrocławskiej. Według stanu na dziś (8 czerwca) jest ich już 
ponad 3,5 tys. A mają w czym wybierać! Studiować można na 12 wydziałach oraz w 
Studium Kształcenia Podstawowego i czterech Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych 
(Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Bielawa). Najwięcej miejsc, bo 8488, tradycyjnie 
przeznaczono dla dziennych studentów I roku.  
 
Wszyscy zainteresowani mają do wyboru niemal 60 kierunków i ponad 130 
specjalności. Wśród nich sześć kierunków, które uzyskały akredytację  
wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W tym gronie znajdują się: 
Architektura i Urbanistyka,  Automatyka i Robotyka, Technologia Chemiczna, 
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz od tego roku Informatyka.  
 
W ramach tegorocznego naboru znajdują się także dwa zupełnie nowe kierunki. Są to: 
 
- Inżynieria systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania; 
- Geodezja i kartografia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.  
 
Niezdecydowanych może zainteresować fakt, że wg tegorocznego rankingu 
„Rzeczpospolitej” i magazynu „Perspektywy” Politechnika Wrocławska jest najlepszą 
uczelnią na Dolnym Śląsku. Co więcej, plasujemy się na drugim miejscu w Polsce  
w kategorii uczelni technicznych oraz piątym w zestawieniu ogólnym wszystkich uczelni 
akademickich w kraju. Po raz kolejny okazaliśmy się najlepsi pod względem liczby 
zgłoszonych patentów, co pozwoliło na zajęcie drugiej lokaty w ogólnopolskiej 
kategorii innowacyjność. To samo miejsce przypadło nam również w kategorii kierunki 
techniczne i informatyka.   
 
Na koniec przypominamy, że tylko do 10 czerwca mają czas na rejestrację osoby 
przystępujące do dobrowolnych egzaminów z matematyki lub fizyki oraz obowiązkowego 
egzaminu z rysunku na Wydział Architektury. Pozostałe osoby mogą zapisywać się do 3 
lipca, do godz. 13.00. A już 8 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia na najlepszą uczelnię Dolnego Śląska.  
 
1 czerwca wystartowała rekrutacja na studia II stopnia, czyli magisterskie. W jej ramach 
można wybrać na przykład jedną z 18 specjalności prowadzonych w języku angielskim. 
Łącznie dla studentów przygotowano ponad 3 tys. (w tym 1788 w trybie stacjonarnym). 
 
Wszystkie niezbędne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/studia_pwr,241.dhtml. Szczegółowych informacji udziela 
także Dział Rekrutacji (wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. A-1, pok. 161, tel. 71 320-27-
78, e-mail: rekrutacja@pwr.wroc.pl).   
 
 
 

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

 
Zapraszamy także do odwiedzania naszego profilu na Facebook’u: 

http://www.facebook.com/politechnika 
 
 

 


