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Wprowadzenie

Rekrutacja centralna na studia stacjonarne w Politechnice 
Poznańskiej odbywa się dwa razy w roku:

• od czerwca do lipca: stacjonarne pierwszego i drugiego 
stopnia (tylko dwa kierunki)

• od stycznia do lutego: stacjonarne drugiego stopnia

Zakończono rekrutację na studia:

• stacjonarne
– pierwszego stopnia: 39 kierunków (w tym 7 w j. angielskim)

– drugiego stopnia: 2 kierunki (w tym 1 w j. angielskim)

Rekrutacja odbywa się całkowicie drogą elektroniczną przy 
użyciu systemów informatycznych dostępnych przez strony 
WWW.



Podstawa przyjęcia

Rekrutacja w Politechnice Poznańskiej odbywa się centralnie.

Podstawą przyjęcia kandydatów jest:

• na studia pierwszego stopnia:
– świadectwo dojrzałości

– oraz egzamin z rysunku (dotyczy kierunku architektura i architektura wnętrz)

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 egzamin z rysunku zastąpiono 
oceną portfolio. Kandydaci wgrywali portfolio do systemu rekrutacyjnego 
w postaci 3 plików zdjęć wykonanych przez siebie prac.

• na studia drugiego stopnia:
– dyplom ukończenia studiów 

– oraz egzamin wstępny (rozmowa lub test kwalifikacyjny)

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje możliwość
przeprowadzania dodatkowo egzaminów wstępnych w zakresie przedmiotów
nieobjętych egzaminami maturalnymi oraz w przypadku konieczności sprawdzenia
uzdolnień artystycznych lub sprawności fizycznej.
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Co nowego w rekrutacji

Uruchomiono nowe kierunki: 

• Elektromobilność 

• Mechanika i budowa pojazdów

• Technologie obiegu zamkniętego

mObywatel

Politechnika Poznańska jako pierwsza uczelnia w kraju umożliwiła 

zakładanie konta za pomocą aplikacji mObywatel.

Z tej funkcjonalności skorzystało 5% kandydatów, co daje w przyszłości 

nadzieję na brak konieczności weryfikacji tożsamości kandydata 

„na miejscu” za pomocą tradycyjnego dokumentu tożsamości.
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Studia stacjonarne pierwszego stopnia

• Liczba kierunków: 39

• Limit przyjęć: 4255

• Liczba kandydatów: 5945 (w zeszłym roku 6236)

• Liczba kandydatów na miejsce: 1,4

W większości uczelni rekrutacja nie odbywa się centralnie, dlatego jeden 
kandydat jest wykazywany na kilku kierunkach jednocześnie.

W celu realnego przedstawienia statystyk Politechniki Poznańskiej 
zastosowano wyliczenia względem liczby wybranych kierunków.

• Liczba wybranych kierunków: 20637

• Liczba kandydatów na miejsce: 4,9 (w zeszłym roku 5,4)

W porównaniu do roku ubiegłego limit przyjęć został zwiększony o 65 
miejsc. Liczba kandydatów zmniejszyła się o 291 osób.
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Poszerzanie preferencji

Wydział Kierunek
WIMiFT Edukacja techniczno-informatyczna

WEiT
Elektronika i telekomunikacja

(Electronics and Telecommunications)

WARiE Elektrotechnika

WIŚiE Energetyka

WIMiFT Fizyka techniczna

WTCh Inżynieria chemiczna i procesowa

WIMiFT Inżynieria materiałowa

WIŚiE Inżynieria środowiska

WIM Mechanika i budowa maszyn

WILiT Mechanika i budowa pojazdów

WTCh Technologia chemiczna

WTCh Technologia chemiczna (Chemical Technology)

WTCh Technologie obiegu zamkniętego

WILiT Transport
Podjęto decyzję o nieuruchomieniu kierunku Technologie ochrony środowiska (WTCh).
Liczba kandydatów w II turze: 135
Liczba przyjętych w II turze: 120
Pomimo poszerzania preferencji nie udało się wypełnić limitów na wyżej wymienionych kierunkach.

Kandydaci, którzy dostarczyli wymagany komplet dokumentów i nie zostali 
przyjęci na żaden kierunek, mogli poszerzyć swoje preferencje w II turze 
rekrutacji o kierunki, które nie wypełniły limitów przyjęć w I turze rekrutacji:
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Odwołania

Odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) 

rozpatruje Rektor.

• Liczba kandydatów odwołujących się: 327

• Liczba odwołań rozpatrzonych pozytywnie: 220

• Liczba przeniesień między kierunkami: 162

• Liczba odwołań rozpatrzonych pozytywnie

spośród nigdzie nieprzyjętych: 58

Pozytywne rozpatrywanie odwołań nie wynika z błędów popełnionych 

przez UKR, a jest traktowane jako III tura rekrutacji

w celu uzupełnienia limitów po rezygnacjach kandydatów.
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Wypełnienie limitów przyjęć

I tura

•Liczba przyjętych: 

3497
•Wypełnienie: 

82%

II tura

•Liczba przyjętych: 

3617
•Wypełnienie: 

85%

Odwołania

•Liczba przyjętych: 

3362
•Wypełnienie: 

79%

01.10.2021 r. 

•Liczba przyjętych: 

3158
•Wypełnienie: 

74%

Limit przyjęć: 4255

Rezygnacje: 313
Poszerzanie 
preferencji Odwołania
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Rezygnacje: 210

Odwołania 
dodatkowe

W zeszłym roku 
3373 (81%)



Największa liczba kandydatów na miejsce
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Kierunek
Liczba kandydatów 

na miejsce

Limit przyjęć

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) 11,56 45

Architektura wnętrz 10,50 30

Inżynieria zarządzania 10,29 90

Logistyka 8,73 120

Architektura (Architecture) 8,40 15

Informatyka 7,65 210

Mechatronika 7,62 120



Wzory rankingowe

W rekrutacji na Politechnikę Poznańską stosowane są 3 wzory rankingowe:

JP – język polski

JO – język obcy

M – matematyka

R – egzamin z rysunku*

X – biologia / chemia / fizyka / informatyka / geografia**

Y – historia / historia muzyki / historia sztuki

* w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 egzamin z rysunku zastąpiono oceną portfolio

** dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka

Maksymalny możliwy do uzyskania wynik to 1000 punktów.

W = 0,5 JP + 0,5 JO + 2,5 M + 2 X

W = JP + JO + 1,5 M + R

W = JP + JO + 1,5 Y + R
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Studia stacjonarne drugiego stopnia



Studia stacjonarne drugiego stopnia

• Liczba uruchomionych kierunków: 2 (EiT - 15, Bioinformatyka - 30)

• Limit przyjęć: 45

• Liczba kandydatów: 8

• Liczba kandydatów w rekrutacji uzupełniającej: 4

• Liczba kandydatów na miejsce: 0,27

W porównaniu do roku ubiegłego limit przyjęć został zwiększony o 15 

osób. 

W tegorocznej rekrutacji przyjęto tylko 7 osób.
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Wprowadzenie

Rekrutacja centralna na studia niestacjonarne w 
Politechnice Poznańskiej odbywa się raz w roku:

• od sierpnia do września

Zakończono rekrutację na studia:

• niestacjonarne
– pierwszego stopnia: 17 kierunków

– drugiego stopnia: 17 kierunków

Rekrutacja odbywa się całkowicie drogą elektroniczną 
przy użyciu systemów informatycznych dostępnych 
przez strony WWW.



Podstawa przyjęcia

Rekrutacja w Politechnice Poznańskiej odbywa się centralnie.

Podstawą przyjęcia kandydatów jest:

• na studia pierwszego stopnia:
– świadectwo dojrzałości

• na studia drugiego stopnia:
– dyplom ukończenia studiów 

– egzamin wstępny (rozmowa lub test kwalifikacyjny)

– średnia z przebiegu studiów

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 przeprowadzono egzaminy 

wstępne online (rozmowa lub test kwalifikacyjny).
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Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

• Liczba kierunków: 17

• Limit przyjęć: 1320

• Liczba kandydatów: 1147

• Liczba kandydatów na miejsce: 0,9 (w zeszłym roku 0,8)

W większości uczelni rekrutacja nie odbywa się centralnie, dlatego jeden kandydat 
jest wykazywany na kilku kierunkach jednocześnie.

W celu realnego przedstawienia statystyk Politechniki Poznańskiej zastosowano 
wyliczenia względem liczby wybranych kierunków.

• Liczba wybranych kierunków: 2726

• Liczba kandydatów na miejsce: 2,1 (w zeszłym roku 1,8)

• Liczba przyjętych:  687

• Liczba przyjętych łącznie z odwołaniami:  701 (w zeszłym roku 635)

W porównaniu do roku ubiegłego zwiększono limit przyjęć o 70 miejsc. Liczba 
kandydatów zwiększyła się o 137 osób przy jednoczesnym zwiększeniu liczby 
wybranych kierunków o 448 wyborów. Liczba przyjętych (po odwołaniach) 
wzrosła o 66 osób.



Z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów, nie uruchomiono studiów na 

kierunku Inżynieria środowiska.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia



Studia niestacjonarne drugiego stopnia



Studia niestacjonarne drugiego stopnia

• Liczba kierunków: 17

• Limit przyjęć: 985

• Liczba kandydatów: 563

• Liczba kandydatów na miejsce: 0,6 (w zeszłym roku 0,7)

W większości uczelni rekrutacja nie odbywa się centralnie, dlatego jeden kandydat 
jest wykazywany na kilku kierunkach jednocześnie.

W celu realnego przedstawienia statystyk Politechniki Poznańskiej zastosowano 
wyliczenia względem liczby wybranych kierunków.

• Liczba wybranych kierunków: 970

• Liczba kandydatów na miejsce: 1 (w zeszłym roku 1,3)

• Liczba przyjętych:  460

• Liczba przyjętych łącznie z odwołaniami:  479 (w zeszłym roku 616)

W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszono limit przyjęć o 25 miejsc. Liczba 
kandydatów zmniejszyła się o 89 osób przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby 
wybranych kierunków o 306 wyborów. Liczba przyjętych (po odwołaniach) 
zmalała o 137 osób.



Z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów, nie uruchomiono studiów na 

kierunkach:

• Energetyka

• Inżynieria bezpieczeństwa

• Lotnictwo i kosmonautyka

• Mechatronika
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Dziękuję za uwagę!

Agnieszka Misztal

Prorektor ds. studenckich i kształcenia


