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UCHWAŁA  NR  R.0000.43.2015 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 
 

 
w sprawie 

 
zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 

2015/2016 
 

§ 1 
 

1.1.  Na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdza limity przyjęć na 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016. 
Liczby przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 roku będą mieściły się w limitach 
podanych w tabeli: 

 
 
Lp. 

 
 

WYDZIAŁ 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 

 
Limit 2015 

w tym na II 
kierunek 

(nie więcej niż)* 

Liczba grup 
(nie więcej niż) 

1. Nauk Ekonomicznych 1252 60 39 
 Ekonomia 196 10 6 
 Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 
320 10 (w tym 0 w j. 

angielskim) 
10 (w tym 4 w j. angielskim) 

 Finanse i rachunkowość 448 20 14 
 Zarządzanie 288  20 9 
2. Zarządzania, Informatyki 

i Finansów 
1244 58 38 

 Analityka gospodarcza 108 10 3 
 Informatyka w biznesie 158 6 (w tym 0 w j. 

angielskim) 
5 (w tym 1 w j. angielskim) 

 Finanse i rachunkowość 584 22 (w tym 0 w j. 
angielskim) 

18 (w tym 4 w j. angielskim) 

 Logistyka 68 3 2 
 Zarządzanie 326 17 10 
3. Inżynieryjno- 

Ekonomiczny  
702 70 20 

 Zarządzanie i inżynieria 
produkcji 

702 70 20 
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* najniższe wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydatów przyjętych na II kierunek studiów nie mogą być 
gorsze od najniższych wyników uzyskanych przez kandydatów przyjętych na I kierunek studiów. 
 
1.2. Rektor może zwiększyć liczbę przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych, jeśli uzyska na nie 

dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych, np. z funduszy europejskich lub opłat za studia. 
 
1.3. W związku z uruchomieniem od roku akademickiego 2013/2014 nowego kierunku studiów Turystyka, dla 

najlepszych absolwentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki kierunku Ekonomia oraz Zarządzanie, 
którzy wybiorą na II stopniu kierunek Turystyka, Dziekan rezerwuje do 75% miejsc bez rozmowy 
kwalifikacyjnej.  
 

§ 2 
 
2.1. Limity przyjęć na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia wynikają z ogólnej liczby studentów w 

skali całej Uczelni i zasady, iż co najmniej 50% stanowią studenci studiów stacjonarnych. 
 
2.2 W nawiązaniu do art. 170g ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

zatwierdza się liczbę studentów przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na podstawie 
najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Liczba ta nie może być 
większa niż 20% ogólnej liczby studentów przyjętych na dany kierunek i poziom studiów. Nie przewiduje się 
tego trybu rekrutacji na studia stacjonarne i MBA. 

 
§ 3 

 
Traci moc Uchwała nr R.0000.34.2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
. 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
Rektor 

 
 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 
 
 

 
 

     
4. Ekonomii, Zarządzania i 

Turystyki  
330 35 11 

 Ekonomia 150 15 5 
 Turystyka 90 10 3 
 Zarządzanie 90 10 3 
 Razem 3528 223 110 


