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Tegoroczna rekrutacja
5 lipca Działy Kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończyły przyjmowanie dokumentów od kandydatów na pierwszy rok studiów dziennych (18 czerwca minął
termin w Szkole Nauk Technicznych, 1 lipca
w Szkole Nauk Ścisłych i Ekonomicznych,
a 5 lipca minął ostateczny termin przyjmowania dokumentów na studia dzienne
w Szkole Nauk Humanistycznych i Społecz-

nych). Na 4324 miejsca przygotowane przez
Uniwersytet Zielonogórski na studiach dziennych dla tegorocznych kandydatów, złożono
6862 podania (Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych: 1175 miejsc - 1909 podań
o przyjęcie na studia, Szkoła Nauk Technicznych: 1369 miejsc – 1964 podania, Szkoła
Nauk Humanistycznych i Społecznych 1780
miejsc - 2989 podań). Na siedmiu wydziałach

podjęto decyzje o zwiększeniu limitów przyjęć w sumie o 402 miejsca. Tegorocznym
hitem na Uniwersytecie okazała się nowa
specjalność na kierunku pedagogika – pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe (45
miejsc/275 podań). Najmniej chętnych zgłosiło się na fizykę i fizykę techniczną. Na te
dwa kierunki będzie prowadzony drugi,
a nawet trzeci nabór.

SZKOŁA NAUK
HUMANISTYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH

politologia (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna) - 120 m-c / 185 podań (1,5 os./1
m-ce)
Na Wydziale Humanistycznym na niektórych
kierunkach również zwiększono liczbę
miejsc. Na filologii germańskiej przyjęto 90
osób, a nie jak zakładano pierwotnie 78. Na
dziennikarstwo zwiększono liczbę miejsc z
48 do 60, a na filologie polską z trzema specjalnościami przyjęto zamiast 240 – 255
osób.

rewalidacja osób chorych (egzamin
i rozmowa kwalifikacyjna) – 45 m-c /
59 podań (1,3 os./1 m-ce)
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (egzamin
i rozmowa kwalifikacyjna) – 45 m-c /
23 podania (0,5 os./1 m-ce)
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna) –
45 m-c / 14 podań (0,3 os./1 m-ce)
edukacja medialna i informatyczna
(rozmowa kwalifikacyjna) - 30 m-c /
155 podań (5,2 os./1 m-ce)
socjologia (egzamin) - 75 m-c / 117 podań
(1,6 os./1 m-ce)
wychowanie fizyczne (egzamin i rozmowa
kwalifikacyjna) - 75 m-c / 134 podania
(1,8 os./1 m-ce)
Tak jak na innych wydziałach, tak i na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych
więcej osób miało szanse na dostanie się na
najbardziej oblegane kierunki i specjalności.
I tak na pedagogikę pracy i poradnictwo
zawodowe zwiększono limit miejsc z 45 na
60. Także 60 osób (a nie 30) przyjęto na
edukację medialną i informatyczną. 5 osób
więcej przyjęto na wychowanie fizyczne.

Wydział Artystyczny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej (egzamin) - 60 m-c / 40 podań (0,7 os./1 m-ce)
edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna) - 40 m-c / 25 podań (0,6 os./1
m-ce)
grafika (rozmowa kwalifikacyjna) – 20 m-c /
70 podań (3,5 os./1 m-ce)
malarstwo (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna) - 20 m-c / 39 podań (1,9 os./1 mce)
Na Wydziale Artystycznym zdecydowano
o zwiększeniu limitów przyjęć na kierunki:
grafika (z 20 na 25 miejsc) i malarstwo (z 20
na 25 miejsc).

Wydział Humanistyczny
filologia - germańska (egzamin) - 78 m-c /
198 podań (2,5 os./1 m-ce)
rosyjska (rozmowa kwalifikacyjna) - 60 m-c
/ 64 podań (1,06 os./1 m-ce)
filologia polska (rozmowa kwalifikacyjna) 150 m-c / 175 podań (1,2 os./1 m-ce)
europeistyka kulturoznawcza (rozmowa
kwalifikacyjna) - 30 m-c / 111 podań (3,7
os./1 m-ce)
język polski z filozofią (rozmowa kwalifikacyjna) - 30 m-c / 15 podań (0,5 os./1 mce)
język polski z bibliotekoznawstwem (rozmowa kwalifikacyjna) - 30 m-c / 15 podań (0,5os./1 m-ce)
dziennikarstwo (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna) - 46 m-c / 121 podań (2,6 os./1
m-ce)
filozofia (rozmowa kwalifikacyjna) - 90 m-c /
35 podań (0,4 os./1 m-ce)
filozofia z wiedzą o społeczeństwie (rozmowa kwalifikacyjna) - 30 m-c / 16 podań
(0,5 os./1 m-ce)
historia (rozmowa kwalifikacyjna) - 120 m-c
/ 186 podań (1,5 os./1 m-ce)
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Kolegium Języków Obcych
język angielski (egzamin) - 60 m-c / 257
podań (4,3 os./1 m-ce)
język francuski (egzamin) - 30 m-c / 57
podań (1,9 os./1 m-ce)
język niemiecki (egzamin) - 48 m-c / 126
podań (2,6 os./1 m-ce)
Duża liczba chętnych spowodowała też
zwiększenie liczby miejsc w Kolegium Języków Obcych. Na język francuski przyjęto 5
osób więcej, a na język niemiecki 10 osób
więcej niż przewidywał limit.

Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych
pedagogika
animacja społeczno-kulturalna (egzamin) - 52 m-ca / 74 podania (1,4
os./1 m-ce)
opieka i pomoc środowiskowa (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna) - 45
m-c / 56 podań (1,2 os./1 m-ce)
organizacja i kierowanie życiem
szkoły (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna) - 60 m-c / 30 podań (0,5
os./1 m-ce)
pedagogika pracy i poradnictwo
zawodowe (rozmowa kwalifikacyjna)
- 45 m-c / 275 podań (6,1 os./1 m-ce)
praca socjalna (egzamin) - 52 m-ca /
96 podań (1,8 os./1 m-ce)
poradnictwo (egzamin) - 39 m-c / 33
podania (0,8 os./1 m-ce)
resocjalizacja i profilaktyka osób
niedostosowanych społecznie (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna) - 60
m-c / 188 podań (3,1 os./1 m-ce)

SZKOŁA NAUK
ŚCISŁYCH I EKONOMICZNYCH

Wydział Nauk Ścisłych
matematyka (ranking świadectw) 200 m-c –
344 kandydatów (1,7 os./1 m-ce)
informatyka i ekonometria (ranking świadectw) 200 m-c – 339 kandydatów (1,7
os./1 m-ce)
astronomia (ranking świadectw) 35 m-c - 42
kandydatów (1,2 os./1 m-ce)
fizyka (rozmowa kwalifikacyjna) - 70 m-c –
10 kandydatów
fizyka techniczna (ranking świadectw) 70
miejsc – 1 kandydat.
Ogłoszenie list przyjętych na poszczególne
kierunki Wydziału Nauk Ścisłych nastąpiło 9
lipca. Od tego dnia rozpoczęto drugi nabór na
fizykę i fizykę techniczną. Dokumenty
w drugim naborze można będzie składać do 2
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września (termin rozmowy kwalifikacyjnej
w drugim terminie 5-6.09.02).
Na Wydziale Nauk Ścisłych także zwiększono limity przyjęć. Na astronomii zamiast 35
przyjęto 58 kandydatów, a na matematyce
oraz informatyce i ekonometrii przyjęto po
jednej osobie więcej niż planowano wcześniej
(nie 200 a 201 osób).

Wydział Zarządzania
zarządzanie i marketing (ranking świadectw)
5-letnie studia magisterskie z możliwością zakończenia na poziomie wyższych
studiów zawodowych inżynierskich: 360
m-c - 840 kandydatów (2,3 os./1 m-ce)
zarządzanie i marketing (ranking świadectw)
4,5 letnie studia magisterskie: 150 m-c 237 kandydatów (1,6 os./1 m-ce)
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SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH
Na wszystkie kierunki na trzech wydziałach
Szkoły Nauk Technicznych rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw.
Jedynie na wychowanie techniczne na Wydziale Mechanicznym przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska
budownictwo - na 150 m-c / 243 podania
(1,6 os./1 m-ce)
inżynieria środowiska – 120 m-c / 242
podania (2 os./1 m-ce)
ochrona środowiska – 64 m-ca / 251 podań
(3,9 os./1 m-ce)
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
zwiększył limity na wszystkich kierunkach.
I tak na budownictwie liczba miejsc zwiększyła się ze 150 na 202, na inżynierii środo-
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informatyka – 180 m-c / 467 podań (2,6
os./1 m-ce).
Również wszystkie kierunki Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
przyjmą na pierwszy rok więcej osób niż było
to zaplanowane wcześniej. Na elektronikę
i telekomunikację zamiast 120 przyjęto 149
kandydatów, natomiast na informatykę 255
osób, a nie 180. Ponieważ kandydaci, dla
których zabrakło miejsca na informatyce
zadeklarowali chęć studiowania na elektrotechnice, i na tym kierunku zwiększono limit
miejsc ze 180 na 190.

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn – 240 m-c/
169 podań (0,7 os./1 m-ce)
wychowanie techniczne – magisterskie 75
m-c / 99 podań (1,3 os./1 m-ce)
zawodowe 60 m-c / 29 podań (0,5 os./1
m-ce)

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW REKRUTACJI

zarządzanie i marketing (ranking świadectw)
3,5 letnie studia licencjackie: 90 m-c - 96
kandydatów (1,1 os./1 m-ce)
Zmiany zaszły również na Wydziale Zarządzania – na 4,5 letnie studia magisterskie
zamiast 150 przyjęto 155 osób, także na
studia licencjackie przyjęto 5 osób więcej
(nie 90 a 95).

wiska ze 120 na 174, a na ochronie środowiska przyjęto nie 64 osoby a 95.

zarządzanie i inżynieria produkcji – 180 mc / 184 podania (1,02 os./1 m-ce).

Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji

Tylko na Wydziale Mechanicznym nie zmieniono limitów przyjęć, a na kierunki, na które
nie było wystarczającej liczby chętnych
w SNT drugi nabór będzie trwał do 6 września. Do tego dnia przyjmowane będą również dokumenty na studia zaoczne.

elektronika i telekomunikacja – 120 m-c/
151 podań (1,25 os./1 m-ce)
elektrotechnika – 180 m-c/129 podań
(0,7 os./1 m-ce)

Ewa Sapeńko
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