
3) Według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (pięć i więcej zgłoszeń): 

 

koreanistyka: 25,4;  

informatyka społeczna: 24,8;  

orientalistyka – koreanistyka:    24;  

zielone technologie: 22;  

filologia koreańska: 17,7;  

informatyka i systemy inteligentne: 17,1;  

inżynieria internetu rzeczy: 16,6;  

zarządzanie i prawo w biznesie: 16,4;  

komunikacja wizerunkowa: 15,7;  

sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence: 15,3;  

mechanika i projektowanie maszyn: 15,2;  

informatyka i systemy informacyjne: 14,4;  

orientalistyka – japonistyka: 14,3;  

zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej: 14,2;  

matematyka i analiza danych: 13,9;  

reżyseria: 13,8;  

orientalistyka – sinologia: 13,2;  

filologia orientalna – japonistyka: 13,2;  

Cultural Communication: 13,1;  

projektowanie i budowa jachtów: 12,9;  

cyberbezpieczeństwo: 12,1;  

automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa: 12;  

automatyka i robotyka stosowana: 12;  

informatyka w inżynierii komputerowej: 11,8;  

finanse, bankowość, ubezpieczenia: 11,7;  

filologia skandynawska: 11,3;  



inżynieria ochrony środowiska: 11,3;  

filologia angielsko-chińska: 11,1;  

Computer Science: 10,6;  

chemia i toksykologia sądowa: 10,6;  

japonistyka: 10,4;  

zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe: 10,3;  

Public Relations i zarządzanie informacją: 10,2;  

kierunek lekarski: 10,2;  

automatyka, cybernetyka i robotyka: 10,1;  

administracja i zarządzanie publiczne: 9,8;  

mechatronika pojazdów i maszyn roboczych: 9,5;  

Information Technology: 9,3;  

bioinformatyka i biologia systemów: 9,3;  

zarządzanie kulturą i mediami: 9,3;  

inżynieria chemiczna i biochemiczna: 9,2;  

robotyka i automatyka: 9,1;  

matematyka w technice: 9,1;  

kierunek lekarsko – dentystyczny: 9;  

produkcja form audiowizualnych: 9;  

anglistyka: 8,9;  

nanotechnologia: 8,8;  

dziennikarstwo i medioznawstwo: 8,7;  

Business and Technology: 8,7;  

bezpieczeństwo w biznesie i administracji: 8,5;  

iberystyka: hispanistyka: 8,4;  

informatyka algorytmiczna: 8,4;  

zarządzanie inżynierskie: 8,4;  



biologia kryminalistyczna: 8,3;  

wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej: 8,3;  

skandynawistyka: 8,3;  

European Politics and Economics: 8,3;  

mechanika pojazdów i maszyn roboczych: 8,2;  

Business Studies: 8,2;  

etologia i psychologia zwierząt: 8,1;  

doradztwo inwestycyjno - gospodarcze - studia dualne: 7,9;  

filologia orientalna – sinologia: 7,8;  

logistyka i administrowanie w mediach: 7,8;  

zarządzanie instytucjami artystycznymi: 7,7;  

oceanotechnika: 7,5;  

Undergraduate Programme in Political Science: 7,5;  

marketing i komunikacja rynkowa: 7,5;  

nowoczesne technologie w kryminalistyce: 7,5;  

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach: 7,4;  

automatyka, robotyka i systemy sterowania: 7,3;  

studia nad Japonią: 7,2;  

architektura - studia wspólne: 7,1;  

energetyka odnawialna i zarządzanie energią: 7,1;  

kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo: 7;  

studia nad Koreą: 7;  

Digital Design: 7;  

technologie wodorowe i elektromobilność: 6,9;  

filologia szwedzka: 6,9;  

orientalistyka – arabistyka: 6,9;  

neurobiologia: 6,8;  



genetyka i biologia eksperymentalna: 6,8;  

Digital Media - kreatywność, analiza, zarządzanie: 6,8;  

Modelling and Data Science: 6,7;  

technologie komputerowe: 6,7;  

turystyka: 6,7;  

dyplomacja: 6,7;  

informatyka stosowana: 6,6;  

inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych: 6,6;  

chemia jądrowa i radiofarmaceutyki: 6,6;  

elektrotechnika i automatyka: 6,6;  

English Studies: Literature and Culture: 6,5;  

nowe media i kultura cyfrowa: 6,5;  

chemiczna analiza instrumentalna: 6,4;  

inżynieria mechaniczno-medyczna: 6,4;  

biogospodarka: 6,4;  

inżynieria zarządzania: 6,3;  

inżynieria danych: 6,3;  

automatyka i sterowanie robotów: 6,2;  

sztuka pisania: 6,1;  

makrokierunek – nanotechnologia: 6,1;  

Business Analytics: 6,1;  

fotonika: 6,1;  

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 6;  

technologie obiegu zamkniętego: 6;  

telekomunikacja: 6;  

groznawstwo: 5,9;  

teleinformatyka: 5,9;  



stosunki i prawo międzynarodowe: 5,9;  

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies: 5,8;  

nanoinżynieria materiałów: 5,8;  

weterynaria: 5,8;  

językoznawstwo i zarządzanie informacją: 5,8;  

zarządzanie środowiskiem: 5,7;  

informatyka analityczna: 5,7;  

fennistyka    : 5,7;  

międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji: 5,6;  

studia filologiczno – kulturoznawcze: 5,6;  

psychologia: 5,6;  

filologia angielska w zakresie nauczania języka: 5,5;  

techniki kryminalistyczne: 5,4;  

reżyseria dźwięku: 5,4;  

projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie: 5,4;  

Business Informatics: 5,3;  

Prawo europejskie: 5,3;  

elektromobilność: 5,3;  

inżynieria i analiza danych: 5,3;  

prawo lotnicze z pilotażem: 5,3;  

filologia angielska: 5,2;  

innowacje w biznesie    5,2;  

mechanika i budowa pojazdów: 5,2;  

biologia i zdrowie człowieka: 5,1;  

European Cultures: 5,1;  

studia polsko – ukraińskie: 5,1;  

Tourism Management: 5,1;  



inżynieria materiałowa: 5,1;  

inżynieria środowiska w budownictwie: 5,1;  

automatyka przemysłowa i robotyka: 5,1;  

Mathematical Methods in Data Analysis: 5;  

budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering: 5;  

aktuariat i analiza finansowa: 5;  

branding miast i regionów: 5;  

polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie: 5;  

zarządzanie w politykach publicznych: 5;  

europeistyka - integracja europejska: 5;  

International Relations: 5;  

analityka weterynaryjna: 5;  

lotnictwo i kosmonautyka: 5. 

 

 

 

Źródło: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2022/11/radykalny-spadek-

zainteresowania.html 
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