20

R E K R U TACJ A 2 0 0 9 / 2 010

REKRUTACJA
2009/2010

11. historia
12. informatyka i ekonometria
13. matematyka
14. ochrona środowiska
15. pedagogika / spec. edukacja medialna i informatyczna
 drugi stopień: (23/8 - uruchomiono 65 % kierunków)
1. biologia
2. budownictwo / spec. renowacja budynków i mo(RAPORT OGÓLNY)
dernizacja obszarów zabudowanych
3. budownictwo / spec. technologia i organizacja budownictwa
4. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
1. Frekwencja:
5. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
> Kandydaci - 8988
6. ﬁlologia, ﬁlologia rosyjska
 Studia stacjonarne -6057
7. ﬁlozoﬁa
 pierwszy stopień -4955
8. informatyka i ekonometria
 drugi stopień -1102
9. malarstwo
 Studia niestacjonarne - 2931
10. matematyka
 pierwszy stopień -1767
11. pedagogika / spec. edukacja medialna i informa drugi stopień –1164
tyczna
> Przyjęci -7182
4. Największym powodzeniem cieszyły się kierunki (pięć
 Studia stacjonarne -4416
najbardziej obleganych w I naborze):
 pierwszy stopień -3320
> Studia stacjonarne
 drugi stopień -1096
 pierwszy stopień:
 Studia niestacjonarne -2766
1. bezpieczeństwo narodowe
 pierwszy stopień -1621
2. ﬁlologia, ﬁlologia angielska
 drugi stopień –1145
3. pedagogika / spec. resocjalizacja z poradni> Studia doktoranckie (osobne podliczenie, nie wliczectwem specjalistycznym
ni wcześniej do ogólnych sum):
4. budownictwo
 Kandydaci – 40
5. socjologia
 Przyjęci - 29

drugi
stopień:
2. Czasowe ramy rekrutacji:
1.
zarządzanie
> Studia stacjonarne:
2. politologia
 od 23 czerwca – do 30 września
3. pedagogika / spec. resocjalizacja z poradni> Studia niestacjonarne
ctwem specjalistycznym
 od 23 czerwca – do 30 października
4. socjologia
3. Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów spośród
5. historia
zaoferowanych kierunków nie zostały uruchomione na>
Studia
niestacjonarne
stępujące kierunki:
 pierwszy stopień:
> Studia stacjonarne (liczba oferowanych kierunków/
1. bezpieczeństwo narodowe
liczba nieuruchomionych kierunków)
2. ﬁlologia, ﬁlologia angielska, budownictwo
 pierwszy stopień: (39/2 - uruchomiono 95% kierun3. zarządzanie
ków)
4. pedagogika / spec. resocjalizacja z poradni1. astronomia
ctwem specjalistycznym
2. edukacja techniczno-informatyczna
5. ekonomia
 drugi stopień: (25/3 - uruchomiono 88% kierunków)
 drugi stopień:
1. elektrotechnika
1. zarządzanie
2. informatyka
2. pedagogika / spec. resocjalizacja z poradni3. mechanika i budowa maszyn
ctwem specjalistycznym
> Studia niestacjonarne
3. politologia
 pierwszy stopień: (35/14 - uruchomiono 60% kie4. pedagogika / spec. praca socjalna i socjoterapia
runków)
5. pedagogika / spec. opieka i proﬁlaktyka niedo1. architektura i urbanistyka
stosowania społecznego
2. biologia
5. Zwiększono limity ze względu na duże zainteresowanie
3. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczwybranymi kierunkami:
nych
> Studia stacjonarne
4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 pierwszy stopień – o 939 miejsc
5. edukacja techniczno-informatyczna
 drugi stopień – o 195 miejsc
6. ﬁlologia polska
>
Studia niestacjonarne 7. ﬁlologia, ﬁlologia romańska
 pierwszy stopień - o 163 miejsca
8. ﬁlologia, ﬁlologia rosyjska
 drugi stopień – o 168 miejsc
9. ﬁlozoﬁa
10. graﬁka
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