
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 9 czerwca 2017 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia 

doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ  REJESTRACJI  KANDYDATÓW   
 w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018 

 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami) oraz § 5 
ust. 2 Uchwały Nr 60/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 
r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim  
w roku akademickim 2017/2018 zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W Harmonogramie rekrutacji stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 

53/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 
procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ 
REJESTRACJI KANDYDATÓW w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 
2017/2018 wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ pkt V otrzymuje brzmienie: 

 

„V. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 01 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• 01 września 2017 r. 

• Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich, pok.28 

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu 

• 21, 22, 23  września 2017 r. 

• Wydział Nauk Społecznych, sala 144,  

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław”;  

2/ pkt VI otrzymuje brzmienie: 

„VI. Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 01 maja 2017 r. do 10 września 2017 r.  

 



Termin i miejsce składania dokumentów 

• 12 września 2017 r. 

• Sekretariat Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich, pok. 28                                                 

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu 

• 21, 22, 23 września 2017 r. 
• Wydział Nauk Społecznych,  bud. 21 sala 144  

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław”; 
 

3/ pkt VII otrzymuje brzmienie: 
 

„VII. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Filozofii i Socjologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 01 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 01 września 2017 r. 
• Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich, pok. 28 

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu 

• 21, 22, 23  września 2017 r. 
• Wydział Nauk Społecznych, bud. 21, sala 144,  

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław”; 
 

4/ pkt VIII otrzymuje brzmienie: 

„VIII. Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Filozofii i 

Socjologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 01 maja 2017 r. do 10 września 2017 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• 12 września 2017 r. 

• Sekretariat Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich, pok.28,                                          

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu 

• 21, 22, 23 września 2017 r. 
• Wydział Nauk Społecznych, bud. 21, sala 144  

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław”; 
 



5/ pkt XIX otrzymuje brzmienie: 
 

„XIX. PhD Programme in Political Science (stacjonarne) 

Termin elektronicznej rejestracji 

• dla obywateli polskich i kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na 

studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich - od 1 maja 

2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (www.irka.uni.wroc.pl);  

• dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich - od 1 maja 2017 r. do 31 sierpnia 

2017 r. (https://international-applications.uni.wroc.pl)  

Termin i miejsce składania dokumentów  

• dla obywateli polskich i kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na 

studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – 1 września 

2017 r. 

Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich, pok. 28  

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław 

• dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich - do 31 sierpnia 2017 r.  

Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem 

(https://international-applications.uni.wroc.pl)  

        lub bezpośrednio do Biura Współpracy Międzynarodowej pok. 120  

        pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

 
Termin i miejsce egzaminu 

• dla obywateli polskich i kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na 

studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

21 września 2017 r. godz. 9:00 

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii 

sala 110, ul. Koszarowa 3,  51-149 Wrocław 

• dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich  

21 września 2017 r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie 

wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest 

ustalana przez sekretarza WKR indywidualnie, przy uwzględnieniu 

różnicy stref czasowych)  

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii 

sala 110, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław”; 

 



6/ pkt XX otrzymuje brzmienie: 
 

„XX. PhD Programme in Sociology (stacjonarne) 

Termin elektronicznej rejestracji 

• dla obywateli polskich i kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na 

studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich - od 1 maja 

2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (www.irka.uni.wroc.pl);  

• dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich - od 1 maja 2017 r. do 31 sierpnia 

2017 r. (https://international-applications.uni.wroc.pl)  

Termin i miejsce składania dokumentów  

• dla obywateli polskich i kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na 

studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – 1 września 

2017 r. 

Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich, pok. 28  

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław 

• dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich - do 31 sierpnia 2017 r.  

Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem 

(https://international-applications.uni.wroc.pl)  

        lub bezpośrednio do Biura Współpracy Międzynarodowej pok. 120  

        pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

 
Termin i miejsce egzaminu 

• dla obywateli polskich i kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na 

studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

21 września 2017 r. godz. 9:00 

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii 

sala 110, ul. Koszarowa 3,  51-149 Wrocław 

• dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich  

21 września 2017 r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie 

wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest 

ustalana przez sekretarza WKR indywidualnie, przy uwzględnieniu 

różnicy stref czasowych)  

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii 

sala 110, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław”. 

 



§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


