PRZEWODNIK
DLA PIERWSZOROCZNYCH
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Cześć, studenci i studentki pierwszego roku studiów
na Uniwersytecie Wrocławskim!
Jesteśmy Wam wdzięczni, że
wybraliście nasz piękny Wrocław,
a w tym Wrocławiu postawiliście
na jedyną w mieście uczelnię ze
statusem uczelni badawczej, czyli
Uniwersytet Wrocławski. Będziemy robić wszystko, żeby stanąć
na wysokości zadania i sprostać
wszystkim waszym oczekiwaniom, z którymi do nas przyjechaliście. Postaramy się, żebyście czuli
się u nas dobrze, prawie jak w domu, spełniali swoje marzenia, zdobywali wiedzę,
podnosili swoje kompetencje i umiejętności. Mamy nadzieję, że podczas tych
trzech, czy dwóch, a nawet pięciu lat studiów spotkacie przyjaciół na całe życie,
poznacie naukowców, którzy staną się dla Was autorytetami, że odnajdziecie swoją
drogę.
Wiemy, że początki bywają trudne, a to, co proste, wydaje się bardzo skomplikowane. A skąd wiemy? My też kiedyś byliśmy na pierwszym roku studiów, też szukaliśmy odpowiedniej sali w instytucie, my też nie wiedzieliśmy, do kogo zwrócić się
z pytaniem o stypendium, a do kogo w sprawie wyjazdu na Erasmusa. Nie rozumieliśmy, jak to jest z tymi zapisami na WF, a jak z zapisami na testy językowe. Ba,
nawet nie wiedzieliśmy, gdzie jest dziekanat albo co to właściwie jest dziekanat,
albo co to jest kolos czy USOS! A ponieważ zależy nam, byście odnaleźli się tu jak
najszybciej, oddajemy w wasze ręce Poradnik dla pierwszorocznych, a w nim praktyczne porady i najważniejsze informacje. Same konkrety, bez wodolejstwa.
Miłej lektury!
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PIERWSZE KROKI NA UWr
DZIEKANAT

Dziekanat to biuro, w którym załatwisz swoje sprawy studenckie. Tam dostaniesz zaświadczenie, odbierzesz indeks, legitymację, dyplom, zdasz indeks i kartę osiągnięć studenta, załatwisz warunek, otrzymasz
wpis na kolejny semestr studiów, złożysz podanie o stypendium, wystąpisz z wnioskiem o przedłużenie
sesji egzaminacyjnej.
Uwaga! Nie wierz stereotypom, że panie w dziekanacie są niemiłe, obrażone i nie da się
z nimi nic załatwić. Wręcz przeciwnie – panie w dziekanacie są osobami najbardziej cierpliwymi na uczelni
i jeśli tylko pozwalają na to uczelniane procedury, zawsze idą studentom na rękę. Możesz dziekanatowi
ułatwić pracę, jeśli będziesz przestrzegał obowiązujących terminów i nie wpadał do dziekanatu w ostatniej
chwili z żądaniem załatwienia sprawy. Wejdź uśmiechnięty, powiedz spokojnie, jaki masz problem, daj
czas na jego rozwiązanie.
Numer telefonu do dziekanatu warto mieć zawsze pod ręką, na przykład w książce adresowej w swojej
komórce. Siedziby dziekanatów, adresy mailowe oraz telefony znajdziecie pod poniższymi linkami:

→Wydział Biotechnologii
→Wydział Chemii
→Wydział Filologiczny
→Wydział Fizyki i Astronomii
→Wydział Matematyki i Informatyki
→Wydział Nauk Biologicznych
→Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
→Wydział Nauk Społecznych
→Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
→Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
→Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych (MSI)
→Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (MSOS)

Inne dane kontaktowe na wydziały znajdziesz na →www.uni.wroc.pl/wydzialy
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AKADEMIKI
Ołówek, Kredka, Dwudziestolatka,
Parawanowiec, Słowianka to pięć naszych domów studenckich ulokowanych w okolicach placu
Grunwaldzkiego. Nabór do akademików dla studentów pierwszorocznych odbywa się w lipcu, zaraz
po rekrutacji na studia.
→Rejestracja do akademików
W czasie pandemii nasze akademiki dysponują tylko pokojami jednoosobowymi. Koszt miejsca
w akademiku waha się od 800 do 1000 zł miesięcznie w zależności od tego, w którym akademiku
chcesz zamieszkać.
Pamiętaj, że mieszkając w akademiku, musisz zachować wszystkie środki ostrożności: przed wejściem zmierz temperaturę i zdezynfekuj ręce, w przestrzeniach wspólnych noś maseczkę i zachowuj
dystans społeczny 1,5 metra. Nie możesz przyjmować gości. Jeśli wystąpią
u Ciebie objawy Covid-19, zgłoś to szybko kierownikowi domu studenckiego.
→Więcej informacji o akademikach
Informacji o domach studenckich udziela Dział Spraw Studenckich
pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 127) 50-137 Wrocław
tel. +48 71 343 06 18
e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl
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STUDIA W TOKU
JĘZYKI OBCE
Podczas studiów musisz uczęszczać na lektoraty. W ofercie naszego Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych do wyboru zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego,
hiszpańskiego, portugalskiego.
Przed rozpoczęciem roku akademickiego musisz napisać test kwalifikacyjny z wybranego języka przynajmniej na poziomie B1. Podczas studiów będziesz zobligowany do osiągnięcia poziomu B2 II biegłości
językowej.
Informacji dotyczących lektoratów udziela Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
ul. Bp. Nankiera 2/3, tel. +48 71 375 27 45, 71 375 26 98.
→Więcej na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
WF
Jako student UWr będziesz brał udział w zajęciach wychowania fizycznego. Wymiar godzin oraz termin
zaliczenia zajęć WF znajdziesz w swoim programie studiów. Zapisy odbywają się wyłącznie na stronie
→zapisy.uni.wroc.pl przed rozpoczęciem semestru.
Zajęcia możesz zaliczyć także jako zawodnik sekcji sportowych UWr, skierowanych do studentów z wyróżniającymi się umiejętnościami sportowymi. Uczestnicy sekcji wybierani są przez ich instruktorów. Więcej
informacji znajdziesz na stronie sekcji sportowych UWr.
Z powodu pandemii w tym semestrze studenci, którzy odbywają zajęcia zdalne, będą mogli zapisać się na
WF w formie zdalnej lub stacjonarnej lub też zaliczą WF na podstawie udokumentowanych aktywności
sportowych. Studenci, którzy mają zajęcia hybrydowe, będą zaliczali WF stacjonarnie.
Za zapisy i organizację zajęć WF odpowiada
Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu,
ul. Przesmyckiego 10, pok. B,
tel. +48 71 375 62 62,
e-mail: ucwfis@uwr.edu.pl
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PRAKTYKI I STAŻE
Podczas studiów możesz rozpocząć karierę zawodową. Biuro Karier Uniwersytetu
Wrocławskiego na swojej stronie zamieszcza oferty pracy, praktyk i staży, organizuje spotkania z pracodawcami, program mentoringowy oraz program 4 kroki do kariery.
Pracownicy Biura Karier pomagają również opracować indywidualną ścieżkę kariery i Indywidualny Plan Działania (IPD). Doradzają, jakie wybrać studia II stopnia i jak określić swoje
szanse na rynku pracy. Jeśli już szukasz pracy i rozsyłasz CV do firm, Biuro Karier skonsultuje
Twoje CV, tak by było ono jak najbardziej profesjonalne.
Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego
mieści się przy ul. Kuźniczej 49 A,
tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 3
e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl.
Więcej na stronie →Biura Karier i na →fb Biura Karier
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USOS
Uniwersytecki System Obsługi Studiów znajdziesz pod adresem usosweb.uni.wroc.pl .Jest to portal służący do zarządzania tokiem studiów na uniwersytecie, często nazywany wirtualnym dziekanatem.
Do USOSa mają dostęp studenci i doktoranci, ale także pracownicy naukowo-dydaktyczni. Będziesz miał
tam swoje oceny z poszczególnych przedmiotów, będziesz mógł przez pocztę USOSA komunikować się z
prowadzącymi zajęcia. Znajdziesz tam także informacje dotyczące na przykład stypendium. Przez USOSA
zapiszesz się też na zajęcia. USOS dostępny jest też w formie aplikacji pod Androida, pracujemy również
nad wersją na IOS. Systematycznie loguj się do swojego konta na USOSie i sprawdzaj dostępne tam informacje.
Dostępy do USOSa rozsyłane są przez dziekanaty na adresy mailowe. Loginem do konta w systemie
USOSweb dla studentów i doktorantów jest numer albumu zaś dla pracowników unikatowy identyfikator złożony zwykle z imienia i nazwiska. Jeśli masz jakikolwiek problem z logowaniem do USOSA skontaktuj się z dziekanatem/sekretariatem albo wydziałowym bądź instytutowym informatykiem.
ECTS
Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) to system punktowy. Należy
zdobyć określoną liczbę ECTS-ów, aby móc ukończyć dany etap studiów. każdy przedmiot realizowany
w ramach Twojego kierunku studiów ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów.
W zależności od tego, co studiujesz, musisz uzyskać:
– 180 pkt na studiach licencjackich (I stopnia) – 210 pkt na studiach inżynierskich (I stopnia) – 120 pkt na
studiach magisterskich (II stopnia) – 300 pkt na studiach magisterskich jednolitych
ECTS został opracowany przez Komisję Europejską i posługują się nim prawie wszystkie europejskie szkoły wyższe.
OFFICE 365
Gdy zostaniesz studentem UWr, otrzymasz dostęp do pakietu Office 365. W ramach tego produktu
Microsoft będziesz mógł korzystać z uniwersyteckiej skrzynki pocztowej, na początku studiów otrzymasz
swój adres mailowy kończący się na @uwr.edu.pl. Od tej pory będziesz zobowiązany do sprawdzania
swojej skrzynki pocztowej, ponieważ znajdziesz tam bardzo ważne wiadomości od swoich
wykładowców.
Office 365 oferuje też narzędzia, które będziesz wykorzystywał do zdalnej nauki: Teams, przez który to
program będą odbywały się np. wykłady, czy Forms, przez które będą odbywały się egzaminy. Ponadto
w Office 365 dostaniesz też dysk OneDrive, na którym będziesz mógł zamieszczać pliki i dzielić się nimi
z innymi użytkownikami.
W ramach Office 365 będziesz mógł też online korzystać z pakietu Office – Worda, Exela,
czy Power Pointa.
URBANCARD
UrbanCard to karta miejska, na której możesz zakodować swój bilet komunikacji miejskiej. Możesz także
korzystać z Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jako nośnika elektronicznych biletów okresowych
wrocławskiej komunikacji miejskiej. Aby to zrobić, należy aktywować ją w systemie URBANCARD. Bilety
można zakupić w automatach biletowych, w kioskach z logo URBANCARD, poprzez sklep internetowy
oraz w BOK URBANCARD. Szczegóły znajdziesz na stronie www.urbancard.pl.
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BIBLIOTEKI
Podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim z pewnością będziesz korzystał z książek wypożyczonych w bibliotekach i czytelniach.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu mieści się w nowoczesnym gmachu przy ul. Joliot-Curie. Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu liczy ponad 4 miliony woluminów. BUWr posiada największy w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie zbiór starych druków oraz największą w Polsce kolekcję średniowiecznych rękopisów (nawet takich z V wieku).
→Informacje o zapisach do BUWr
Możesz także korzystać z bibliotek znajdujących się na poszczególnych wydziałach.
Na początku studiów będziesz zobligowany do odbycia kursu bibliotecznego, na którym dowiesz się
wszystkiego o zasadach korzystania z bibliotek uczelnianych.

W NAUKOWEJ PODRÓŻY
Wyjazdy
Chcesz wyjechać na wymianę studencką? Proponujemy: ISEP (studia w USA), Erasmus Mundus,
Erasmus+ (studia w Europie), inne oferty stypendialne: DAAD, GFPS, CEEPUS, stypendia rządowe, stypendia wyszehradzkie itp., umowy bilateralne z uczelniami z Europy Wschodniej, Azji i Ameryki Południowej.
Kontakt w sprawie wyjazdów zagranicznych:
Biuro Współpracy Międzynarodowej (International Office)
pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 109, 36) 50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 27 03
e-mail: international@uwr.edu.pl
Kontakt w sprawie wyjazdów krajowych:
Dział Nauczania pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 238) 50-137 Wrocław
tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55
e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl
Więcej na stronie →Biura Współpracy Międzynarodowej
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UNIWERSYTECKIE MAPY
→materiały do pobrania
ZAPAMIĘTAJ WAŻNE DATY
(kalendarz akademicki)
Organizacja roku akademickiego jest jak rozkład jazdy tramwajów, albo grafik w pracy. To harmonogram
z głównymi datami – datą rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego. Nie wiesz, kiedy w roku akademickim zaczyna się sesja, kiedy są dni rektorskie, a kiedy inauguracja? Sprawdzisz to w organizacji roku
akademickiego. Organizacja roku akademickiego w wyjątkowych przypadkach może zostać zmieniona –
dowiesz się o tym z komunikatu rektora.
→Organizację roku akademickiego znajdziesz tutaj.
STYPENDIA I POMOC MATERIALNA
Stypendia
Masz prawo do otrzymywania pomocy materialnej bez względu na to, czy studiujesz na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych. Na Uniwersytecie Wrocławskim istnieją różne formy takiej pomocy, niektóre uzależnione są od wyników w nauce, a niektóre od sytuacji finansowej rodziny studenta. Wysokość
stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku w zarządzeniu
rektora. Poniżej podajemy kwoty obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.
Stypendium socjalne możesz otrzymać, jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej. Przysługuje Ci ono,
jeśli średnia wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny nie przekracza określonej
kwoty (ok. 1.050 zł). Wysokość stypendium waha się od 400 do 600 zł miesięcznie. Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. Wysokość stypendium waha się od 770 do
1.070 zł miesięcznie.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz otrzymać, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ właściwy do wydawania takich orzeczeń. W zależności od stopnia niepełnosprawności otrzymasz od ok. 320 do 570 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodu.
Zapomoga jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które możesz się ubiegać, jeżeli znajdziesz się
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość zapomogi waha się od ok. 300 do 1500 zł.
Stypendium rektora dla studentów przysługuje Ci, jeśli uzyskałeś wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, lub artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
O takie stypendium może ubiegać się także student I roku studiów, który jest laureatem olimpiady między
narodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach
o systemie oświaty albo medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski
w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Takie stypendium wynosi 620 zł miesięcznie.
Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek studenta. Oprócz nich najlepsi studenci mogą otrzymywać także stypendia ministra za wybitne znaczące osiągnięcia (przyznawane na wniosek rektora).
Ww. świadczenia finansowane są z budżetu państwa ze środków przyznawanych uczelni w ramach funduszu stypendialnego.
Więcej informacji → wsparcie dla studentów.
Dział Spraw Studenckich pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 127) 50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 27 17
e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

Studenci z niepełnosprawnościami
Jeśli jesteś studentem z niepełnosprawnością, możesz liczyć na różne formy pomocy. Od wypożyczalni
specjalistycznego sprzętu dla niepełnosprawnych studentów po uczestniczenie w zajęciach na specjalnych
warunkach i indywidualne formy i terminy zaliczeń.
Studentami z niepełnosprawnością zajmuje się Z
espół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
ul. Kuźnicza 49/55
e-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 26 64
WSPARCIE
Pomoc psychologa
Jeżeli jest Ci trudno poradzić sobie z obowiązkami studenta, przeżywasz rozłąkę z domem, chcesz rozumieć swoje zachowanie i zachowanie innych, chcesz pomocy/rady w planowaniu rozwoju osobistego, nie
radzisz sobie ze stresem, czujesz się przeciążony problemami rodzinnymi lub rówieśnikami, obawiasz się
nowego środowiska, przeżywasz stany niepokoju, a nawet lęku – odwiedź psychologa.
Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, działająca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego przy ulicy Dawida 3 (p.14), uruchomiła bezpłatne konsultacje psychologiczne dla studentów.
→Informacje znajdziesz na stronie Pracowni oraz na →facebooku.
Pomoc prawnika
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, chcesz wyjaśnić istotne okoliczności sprawy oraz potrzebujesz wskazania możliwych prawnych dróg postępowania, to nasz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii proponuje bezpłatne konsultacje prawne w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Porady udzielają studenci prawa,
ale jest udzielana o uprzedniej konsultacji z pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału.
→Więcej informacji na stronie Poradni.
Kontakt
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Więzienna 10/12 (budynek C), pok. 104 Wrocław
tel. +48 71 375 20 09 (w godzinach działalności Poradni)
e-mail: poradnia@prawo.uni.wroc.pl
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PO ZAJĘCIACH
Koła naukowe i organizacje studenckie
Studia to nie tylko zajęcia na uczelni, ale także działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Rozwijaj się w kołach naukowych (→zobacz listę 170 kół), sekcjach sportowych, organizacjach
studenckich, a także jako wolontariusz, chórzysta czy tancerz. Z UWr zwiedzisz świat, zdobędziesz cenne
doświadczenia, nagrody i medale, a co najważniejsze – przeżyjesz niezapomniane przygody z ludźmi takimi jak Ty, czyli z mnóstwem energii i głowami pełnymi pomysłów.
W części strony głównej UWr poświęconej studentom znajdziesz →wykaz kół naukowych.
Organizacje studenckie to przede wszystkim:
→Samorząd Studentów oraz →Niezależne Zrzeszenie Studentów.
→Chór Gaudium
Za działalność kół naukowych i organizacji studenckich odpowiada
Dział Spraw Studenckich: pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 113) 50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 20 94 e-mail: sprawystudenckie@uni.wroc.pl.
Co roku odbywa się też Giełda Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, podczas której dowiesz się, jakie
ciekawe pomysły mają studenci naszej uczelni.
KOMUNIKACJA
Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jakiej formie będą odbywały się zajęcia na Twoim wydziale, kiedy konsultacje mają wykładowcy, nie wiesz, kiedy podbić legitymację, jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać
stypendium, czy możesz dostać warunek, to zawsze możesz sprawdzić informacje na stronach wydziałowych. Warto też śledzić fanpage wydziałów czy instytutów na facebooku, tam możesz zadać pytania i być
na bieżąco z życiem swojego wydziału.
→Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: https://wnhip.uni.wroc.pl, www.facebook.com/wnhip
→Wydział Biotechnologii: www.biotech.uni.wroc.pl, www.facebook.com/biotechuwr
→Wydział Chemii: www. chem.uni.wroc.pl/pl/, www.facebook.com/WydzialChemiiUWr
→Wydział Nauk Biologicznych: www.biologia.uni.wroc.pl, www.facebook.com/wnbuniwroc
→Wydział Filologiczny: http://wfil.uni.wroc.pl/, www.facebook.com/wfuwr
→Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: https://www.facebook.com/wnzks.uwr,
www.wnoz.uni.wroc.pl/
→Wydział Fizyki i Astronomii: wfa.uni.wroc.pl/, www.facebook.com/wfiauwr
→Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: prawo.uni.wroc.pl, https://www.facebook.com/wpaieuwr
→Wydział Matematyki i Informatyki: http://www.wmi.uni.wroc.pl/ https://www.facebook.com/IIUWr,
https://www.facebook.com/IMUWr/
→Wydział Nauk Społecznych: https://www.wns.uni.wroc.pl/ https://www.facebook.com/wnsuwr
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WARTO WIEDZIEĆ
Co roku zajmujemy wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach (4. uniwersytet w kraju wg Perspektyw 2019). Działamy od 1702 roku i jesteśmy jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Bazujemy
na dziedzictwie historycznym Śląska oraz spuściźnie kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej,
kontynuując także tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.
Zatrudniamy najlepszych specjalistów – prawie 2000 naukowców, w tym ponad 460 profesorów, także
z zagranicznych ośrodków akademickich. Mamy prawie 300 zakładów naukowych, ponad 20 laboratoriów i 160 pracowni. Działamy jak małe miasto – nasza społeczność akademicka liczy 30 tys. osób.
Kształci się u nas prawie 25 000 studentów i blisko 1500 doktorantów. Na aż 10 wydziałach znajdziesz
u nas szeroki zakres różnorodnych dziedzin nauki – od humanistycznych, prawnych i społecznych, po
biologiczne, chemiczne i geograficzne, aż po matematyczne, informatyczne czy astronomiczne
→(sprawdź listę kierunków).
Posiadamy tytuł →Uczelni Badawczej jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku i jedna z dziesięciu w kraju. Oznacza to, że w najbliższych latach będziemy otrzymywać dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Uniwersytetu Wrocławskiego, który został wyróżniony w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Projekt zakłada wiele korzyści dla obecnych i przyszłych studentów naszej
Uczelni, w tym m.in. →programy stypendialne i granty, tutoring, zmniejszenie liczebności grup zajęciowych oraz rozszerzenie oferty programów w języku angielskim i wprowadzenie dodatkowych studiów
jednostopniowych przeznaczonych dla osób szczególnie zdolnych i ambitnych.
Jesteśmy 3. polską uczelnią najchętniej wybieraną przez zagranicznych studentów, a to znaczy, że na
UWr będziesz mógł spotkać studentów z różnych zakątków świata – w końcu Wrocław to miasto spotkań! Oprócz tego zajmujemy czołowe miejsce wśród polskich uczelni pod względem liczby studentów
wyjeżdżających za granicę. Jako jedyni w Polsce należymy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP,
dzięki której nasi studenci wyjeżdżają do USA na stypendia naukowe.

