Uchwała nr 8/2014
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone na Wydziale Nauk
Biologicznych w roku akad. 2014/2015
Na podstawie § 123 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r Rada Wydziału
Nauk Biologicznych uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe limity przyjęć w roku akademickim 2014/2015 na studia stacjonarne i
niestacjonarne I i II stopnia na kierunku biologia oraz studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku
mikrobiologia oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.
Limity przyjęć studia stacjonarne I stopnia:


Kierunek biologia: 240 miejsc nowa matura, 10 miejsc stara matura



Kierunek mikrobiologia: 116 miejsc nowa matura, 4 miejsca stara matura



Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym: 34 miejsc nowa matura, 2 miejsca

stara matura
Limity przyjęć studia niestacjonarne I stopnia:


Kierunek biologia:

46 miejsc nowa matura, 2 miejsca stara matura

Limity przyjęć studia stacjonarne II stopnia:


Kierunek biologia: 77 miejsc



Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska biologia: 35 miejsc



Kierunek mikrobiologia: 60 miejsc



Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym: 24 miejsca

Limity przyjęć studia niestacjonarne II stopnia:


Kierunek biologia:

48 miejsc

§ 2. Ustala się minimalną liczbę osób warunkująca uruchomienie studiów:


studia stacjonarne, wszystkie kierunki, oba stopnie studiów: limit minimalny 12
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studia niestacjonarne kierunek biologia: I stopień - limit minimalny 24, II stopień - limit

minimalny 24

§ 3. Ustala się wewnętrzny podział miejsc na specjalności w obrębie kierunku biologia:
Studia I stopnia:
Specjalność biologia człowieka: 40 miejsc nowa matura, 2 miejsca stara matura
Specjalność biologia eksperymentalna: 70 miejsc nowa matura, 3 miejsca stara matura
Specjalność biologia środowiska: 70 miejsc nowa matura, 3 miejsca stara matura
Specjalizacja nauczycielska przyroda: 60 miejsc nowa matura, 2 miejsca stara matura
Studia II stopnia:
Specjalność biologia człowieka: 24 miejsca w tym 12 miejsc dla nauczycieli
Specjalność genetyka i biologia eksperymentalna: 35 miejsc w tym 10 dla nauczycieli
Specjalność ekologia i różnorodność biologiczna: 30 miejsc w tym 5 dla nauczycieli
Specjalność biologia lasu: 23 miejsca w tym 8 miejsc dla nauczycieli
§ 4. Rada Wydziału upoważnia Dziekana WNB do korekty liczby miejsc, w porozumieniu z
kierownikiem jednostki dydaktycznej, w ramach poszczególnych specjalności na kierunku biologia.

Przewodniczący Rady
Wydziału Nauk Biologicznych
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