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NM - liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą

SM - liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą

limit minimalny - minimalna liczba osób przyjęta na studia, warunkująca uruchomienie kierunku.

Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego upoważnił Rektora do podejmowania decyzji w sprawie zwiększania limitów przyjęć na studia.

Dla kandydatów przyjętych w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się: dla studiów niestacjonarnych brak limitu, dla studiów stacjonarnych limit miejsc 0.

Dla kandydatów z maturą zagraniczną przyjmowanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną: brak limitu.

jednolite magisterskie

studia stacjonarne

II stopień I stopień II stopień

studia niestacjonarne

jednolite 

magisterskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/1b/2017 Rady 

WPAE UWr  z dnia 23 stycznia 2017 r. 

***LL.M. International and European Law  II stopień, specjalność:  1. Business Law;  2. Modern Human Rights Law 

Administracja

Kryminologia

BB.A Bachelor of Business and Administration 

(kierunek w przygotowaniu)

Prawo

LL.M. International and European Law 

****BB.A Bachelor of Business and Administration,  I stopień, specjalność:  1. Business;  2. Finance, 3. Governance

*Administracja II stopnia, specjalność  - Administration in International Organizations - limit maksymalny 50 osób ( w ramach limitu Administracji II stopnia)- limit minimalny do 

uruchomienia - 10 osób)

**Ekonomia II stopnia, specjalność  - Master Managerial Economics - limit maksymalny 50 osób ( w ramach limitu Ekonomia II stopnia)- limit minimalny do uruchomienia - 10 osób)
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Konsulting prawny i gospodarczy

Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018
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