
 

 
 

 

 

     R-B-SOP.021.1.80.2022 

 

ZARZĄDZENIE NR 80/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 31 maja 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia  
na rok akademicki 2022/2023 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 

1. Ustala się limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w roku 

akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

2. Liczby przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 nie będą 

przekraczały limitów podanych w tabeli: 

 

Lp. KIERUNEK STUDIÓW 

STUDIA STACJONARNE 

PIERWSZEGO I DRUGIEGO 

STOPNIA 

LIMIT 2022/23 
   LICZBA GRUP 

(nie więcej niż) 

1. Analityka gospodarcza 102 4 

2. Ekonomia 162 6 

3. Ekonomia biznesu i finanse 122 5 

4. Finanse i rachunkowość 401 16 

5. Gospodarka przestrzenna 48 2 

6. Informatyka w biznesie 98 4 

7. Logistyka 104 4 

8. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 111 5 

9. Rachunkowość i controlling 215 9 

10. Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce 122 5 

11. Zarządzanie 345 13 

12. Zarządzanie i inżynieria produkcji 562 18 



 

 
 

13. Finance 72 3 

14. Business Informatics 24 1 

15. Business Management 72 3 

16. International Business 72 3 

 RAZEM 2632   101 

 

3. W ramach limitu określonego w tabeli w ust. 2 ustala się osobny limit, łącznie na wszystkich kierunkach, 

dla kandydatów obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 w związku 

z działaniami wojennymi i ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim: 

a) na studia pierwszego stopnia 35, 

b) na studia drugiego stopnia 15. 

4. Rektor może zwiększyć liczbę przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych, jeżeli uzyska na nie 

dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych, np. opłat za studia. 

5. 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. 

6. W nawiązaniu do art. 71 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574) 

zatwierdza się liczbę studentów przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na podstawie 

najlepszych wyników uzyskanych w trybie 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. 

7. W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, na wniosek właściwej Komisji 

Rekrutacyjnej, może dokonać zmiany w limitach przyjęć na poszczególne kierunki studiów  z zachowaniem 

jednak łącznej liczby limitu miejsc na studia stacjonarne. 

 

§ 2  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 

 


