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RYSUNEK WART INDEKSU  
 

 
Kandydaci na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej poznali dziś wyniki  
egzaminu z rysunku. Swoich sił spróbowało 626 osób, w tym 26 obcokrajowców                      

– najwięcej w historii. Architektura, obok budownictwa i inżynierii biomedycznej, to 
najczęściej wybierany kierunek studiów wśród naszych kandydatów.  
 
Rekrutacja na Politechnice potrwa do 8 lipca. Uczelnia przygotowała prawie 9 tys. miejsc 
na studiach I stopnia we Wrocławiu i w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych 
(Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica). Mogą oni wybierać spośród 37 kierunków na 12 
wydziałach.  
Zgłoszenia można rejestrować w internetowym systemie rekrutacyjnym: 
www.rekrutacja.pwr.edu.pl. Strona została przygotowana z myślą o osobach z i spoza 
Wrocławia oraz obcokrajowcach. Kandydaci znajdą na niej nie tylko ofertę edukacyjną, 
zasady rekrutacji i interaktywną mapę kampusu, ale też informacje o tym co zobaczyć, 
gdzie się bawić i smacznie zjeść we Wrocławiu.  

 
Od roku akademickiego 2013/2014 Politechnika Wrocławska wprowadza nowe możliwości 
dla wybranych kandydatów. Dla najlepszych - program „Wybitnie uzdolnieni na 
Politechnice Wrocławskiej”, który obejmuje stypendium od pierwszego miesiąca 
nauki, indywidualną opiekę naukową i miejsce w akademiku. 500 lub 300 złotych 
stypendium naukowego od początku pierwszego roku studiów może otrzymać kandydat, 
który jest olimpijczykiem*, laureatem Międzynarodowych Mistrzostw w Grach 
Matematycznych i Logicznych lub posiada wskaźnik rekrutacyjny powyżej 500 punktów 
**. Ponadto przez cały okres studiów inżynierskich uczelnia zapewnia indywidualną 
opiekę tutora - pracownika naukowego, który konsultuje projekty, sugeruje literaturę 
naukową oraz wskazuje interesujące wydarzenia z dziedziny wybranej przez studenta.  
Każda osoba objęta programem może również liczyć na zagwarantowane miejsce                   
w domu studenckim na pierwszym roku nauki. 
 
Od października studenci będą mogli skorzystać z programu „Równaj do najlepszych” 
i wziąć udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z dwóch przedmiotów realizowanych 
na pierwszym roku: Analiza matematyczna 1 oraz Fizyka 1. To propozycja dla tych, 
którzy chcieliby się poczuć pewniej podczas pierwszej sesji egzaminacyjnej.  
 
 
*szczegółowy wykaz olimpiad: 
http://rekrutacja.pwr.edu.pl/content/dam/rek/dokumenty/AP/olimpiady_wybitni.pdf  
** więcej informacji o programie „Wybitnie uzdolnienie na Politechnice Wrocławskiej” 
http://rekrutacja.pwr.edu.pl/content/strona/PL/wiadomosci/wybitni.html  
Więcej informacji o uczelni na: www.pwr.edu.pl, www.rekrutacja.pwr.edu.pl  
  
 
 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 

http://www.portal.pwr.edu.pl; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/  
 


