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Lipcowa rekrutacja 
Na Uniwersytecie Zielonogórskim na tegorocznych 

kandydatów na studia, czeka prawie 7,1 tys. miejsc 
(3.550 na studiach dziennych, 3.390 na studiach zaocz-
nych i 135 na wieczorowych). Dotychczas złożono 
10.545 podań (na studia dzienne 9.945, a na studia 
zaoczne i wieczorowe - tam na większości kierunków 
rekrutacja trwa do września – złożono 1.600 podań).  

Jeśli chodzi o studia dzienne - architektura wnętrz 
(6,75 osób na miejsce), język angielski (5,77) i grafika 
(5,93) to kierunki, które w tym roku cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem kandydatów na naszą uczelnię. 
Jednak rekordy popularności bije socjologia – tam 
8 osób będzie walczyć o jeden indeks. Od 29 czerwca 
trwają tam rozmowy kwalifikacyjne. W ubiegłym roku 
rekordy padały na poszczególnych specjalnościach na 
pedagogice. Teraz rekrutacja prowadzona jest na kieru-
nek, a nie specjalności. Nie zmieniło to jednak faktu, że 
pedagogika również znajduje się w czołówce najbardziej 
popularnych kierunków (4,78 osoby na miejsce). Prawie 

4,4 osoby stara się także o indeks na studiach magister-
skich na ochronie środowiska. Wcale nie gorzej przebie-
ga rekrutacja na innych kierunkach. Co prawda tutaj 
statystycznie jest już nieco mniej kandydatów, ale i tak 
prawie 2/3 chętnych będzie musiało odpaść. Tym bar-
dziej, że do czasu zamknięcia tego numeru, na niektó-
rych kierunkach przyjmowanie dokumentów jeszcze 
trwało. Ale już dziś można także powiedzieć, że na pew-
no zostanie przeprowadzona druga rekrutacja, np. na 
fizykę (36 podania na 80 przygotowanych miejsc), fizykę 
techniczną (9 kandydatów na 35 miejsc) czy astronomię 
(25 osób na 60 miejsc). Poza tym to, że limit został wy-
czerpany nie oznacza, że wszyscy kandydaci zostaną 
przyjęci. W tej chwili rekrutacja wkracza w fazę inten-
sywnych wysiłków kandydatów podczas egzaminów 
i rozmów kwalifikacyjnych, a tam gdzie obowiązuje kon-
kurs świadectw, nie mniej intensywnie opracowywane są 
listy przyjętych i zakwalifikowanych. W większości wyniki 
będą znane już w pierwszej połowie lipca.  

K a n d y d a c i  n a  s t u d i a
studia dzienne 

Kierunek limit rodzaj studiów 
liczba 
kandy-
datów 

liczba 
kandydatów 
na miejsce

architektura 
wnętrz 16 zawodowe 108 6,75

astronomia 60 magisterskie 25 0,42

budownictwo 150 magisterskie i 
zawodowe 277 1,85

edukacja arty-
styczna w zakresie 
sztuk plastycznych 

35 zawodowe 32 0,91

edukacja arty-
styczna w zakresie 
sztuki muzycznej  

30 zawodowe 56 1,87

edukacja arty-
styczna w zakresie 
sztuki muzycznej  

20 magisterskie 0 0,00

edukacja tech-
niczno-
informatyczna 

60 magisterskie 
uzup. 2 0,03

edukacja tech-
niczno-
informatyczna 

120 magisterskie i 
zawodowe 312 2,60

elektronika i tele-
komunikacja 60 zawodowe 172 2,87

elektrotechnika 180 magisterskie i 
zawodowe 124 0,69

filologia polska 135 magisterskie 358 2,65
filologia/filologia 
germańska 75 magisterskie 203 2,71

filologia/filologia 
rosyjska 50 magisterskie 60 1,20

filologia/język 
angielski 60 zawodowe 346 5,77

filologia/język 
francuski 30 zawodowe 58 1,93

filologia/język 
niemiecki 45 zawodowe 101 2,24

filozofia 100 magisterskie 104 1,04

filozofia 20 magisterskie 
uzup. 7 0,35

fizyka 80 magisterskie 36 0,45

fizyka techniczna 35 zawodowe 9 0,26
grafika 12 zawodowe 70 5,83
historia 120 magisterskie 148 1,23

informatyka 180 magisterskie i 
zawodowe 439 2,44

informatyka i eko-
nometria 110 magisterskie 308 2,80

informaty-
ka/inżynieria kom-
puterowa 

15 
magisterskie 

uzup. z tyt. mgr 
inż. 

2 0,13

informaty-
ka/inżynieria opro-
gramowania 

15 
magisterskie 

uzup. z tyt. mgr 
inż. 

4 0,27

inżynieria środo-
wiska 120 magisterskie i 

zawodowe 213 1,78

malarstwo 12 magisterskie 31 2,58
matematyka 150 magisterskie 351 2,34
mechanika i bu-
dowa maszyn 150 magisterskie i 

zawodowe 177 1,18

mechanika i bu-
dowa maszyn 30 

magisterskie 
uzup. z tyt. mgr 

inż. 
3 0,10

ochrona środowi-
ska 90 magisterskie 395 4,39

pedagogika 500 magisterskie 2389 4,78
politologia 90 magisterskie 293 3,26

politologia 30 magisterskie 
uzup. 57 1,90

socjologia 75 magisterskie 598 7,97
zarządzanie i 
inżynieria produk-
cji 

90 magisterskie i 
zawodowe 255 2,83

zarządzanie i 
inżynieria produk-
cji 

30 
magisterskie 

uzup. z tyt. mgr 
inż. 

2 0,07

zarządzanie i 
marketing 250 zawodowe 753 3,01

zarządzanie i 
marketing 120 magisterskie 

uzup. 67 0,56

Studia dzienne 
razem: 3550  8945 2,52
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Studia wieczorowe 

Kierunek Limit Rodzaj studiów 
Liczba 
kandy-
datów 

Liczba 
kandydatów 
na miejsce

filologia/język 
angielski 60 zawodowe 33 0,55

filologia/język 
francuski 30 zawodowe 4 0,13

filologia/język 
niemiecki 45 zawodowe 34 0,76

Studia wieczoro-
we razem: 135  71 0,53

Studia zaoczne 

Kierunek Limit Rodzaj studiów 
Liczba 
kandy-
datów 

Liczba 
kandydatów 
na miejsce

architektura 
wnętrz 60 zawodowe 21 0,35

budownic-
two/konstrukcje 
budowlane i inży-
nierskie 

120 zawodowe 27 0,23

edukacja arty-
styczna w zakresie 
sztuk plastycznych 

30 zawodowe 1 0,03

edukacja arty-
styczna w zakresie 
sztuki muzycznej 

20 zawodowe 5 0,25

edukacja tech-
niczno-
informatyczna 

60 magisterskie 
uzup. 3 0,05

edukacja tech-
niczno-
informatyczna 

120 magisterskie i 
zawodowe 24 0,20

edukacja tech-
niczno-
informatycz-
na/ergonomia 
w gosp. 

30 magisterskie 
uzup. 9 0,30

elektronika i tele-
komunikacja 60 zawodowe 19 0,32

elektrotechnika 60 zawodowe 8 0,13
elektrotechni-
ka/elektroenergety
ka i energoelek-
tronika 

15 
magisterskie 

uzup. z tyt. mgr 
inż. 

2 0,13

filologia polska 60 magisterskie 10 0,17

filologia polska 30 magisterskie 
uzup. 6 0,20

filologia/filologia 
germańska 60 magisterskie 

uzup. 34 0,57

filozofia 30 zawodowe 1 0,03
grafika 20 zawodowe 6 0,30
historia 90 magisterskie 8 0,09
histo-
ria/zarządzanie 
dokumentacją 
i informacją 

50 magisterskie 
uzup. 11 0,22

informatyka 180 zawodowe 35 0,19
informatyka i eko-
nometria 100 magisterskie 10 0,10

informaty-
ka/inżynieria kom-
puterowa 

15 
magisterskie 

uzup. z tyt. mgr 
inż. 

6 0,40

informaty-
ka/inżynieria opro-
gramowania 

15 
magisterskie 

uzup. z tyt. mgr 
inż. 

3 0,20

informaty-
ka/przemysłowe 
systemy informa-
tyczne 

15 
magisterskie 

uzup. z tyt. mgr 
inż. 

3 0,20

inżynieria środo-
wiska 120 zawodowe 12 0,10

inżynieria środo-
wiska/urządzenia 
sanitarne 

30
magisterskie 

uzup. z tyt. mgr 
inż. 

1 0,03

malarstwo 15 zawodowe 6 0,40

malarstwo 30 magisterskie 
uzup. 1 0,03

matematyka 60 magisterskie 19 0,32
mechanika i bu-
dowa maszyn 150 zawodowe 31 0,21

ochrona środowi-
ska 90 zawodowe 9 0,10

ochrona środowi-
ska 90 magisterskie 

uzup. 1 0,01

ochrona środowi-
ska/ochrona przy-
rody 

15 magisterskie 3 0,20

pedagogika 300 magisterskie 440 1,47
pedagogi-
ka/pedagogika 
ogólna 

100 magisterskie 
uzup. 29 0,29

pedagogi-
ka/pedagogika 
opiekuńczo-
wychowawcza 

100 magisterskie 
uzup. 101 1,01

pedagogika/praca 
socjalna 100 magisterskie 

uzup. 125 1,25

pedagogi-
ka/resocjalizacja 
i profilaktyka nie-
dostosowanych 
społecznie 

100 magisterskie 
uzup. 179 1,79

pedagogi-
ka/zintegrowana 
edukacja wcze-
snoszkolna  
i przedszkolna 

100 magisterskie 
uzup. 35 0,35

politologia 90 magisterskie 54 0,60

politologia 30 magisterskie 
uzup. 37 1,23

socjologia 150 magisterskie 84 0,56
zarządzanie  
i inżynieria pro-
dukcji 

90 zawodowe 19 0,21

zarządzanie  
i inżynieria pro-
dukcji 

30
magisterskie 

uzup. z tyt. mgr 
inż. 

3 0,10

zarządzanie  
i marketing 150 zawodowe 51 0,34

zarządzanie  
i marketing 120 magisterskie 

uzup. 20 0,17

zarządzanie  
i marke-
ting/administracja 
publiczna 

90 magisterskie 
uzup. 17 0,19

Studia zaoczne 
razem 3390  1529 0,45

Ogólny bilans lipcowej rekrutacji (dodajmy zastrzeże-
nie, że jest on jedynie orientacyjny – nie wszyscy kandy-
daci zgłosili się na egzaminy) przedstawia się więc na-
stępująco: 

System studiów Limit 
liczba 

kandyda-
tów 

Liczba 
kandyda-

tów na 
miejsce 

Studia dzienne  3550 8945 2,52
Studia wieczorowe  135 71 0,53
Studia zaoczne  3390 1529 0,45
Razem 7075 10545 1,49

 

opracowanie na podstawie informacji Działu Kształcenia 
ap, esa 
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