
ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej 

Rejestracji Kandydatów (IRK2), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) 

oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 

2018/2019 

 

 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr 36/2018 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji 

na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku 

akademickim 2018/2019, zarządza się, co następuje: 

 

 § 1.1. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie zobowiązani 

są do dokonania rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK2). 

 2. Dostęp do systemu IRK2 będzie możliwy poprzez strony internetowe 

www.rekrutacja2018.uni.wroc.pl oraz www.rekrutacja.uni.wroc.pl w terminach 

określonych w harmonogramie rekrutacji na poszczególne studia doktoranckie. 

Harmonogram rekrutacji stanowi  Załącznik  do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. W celu dokonania rejestracji w IRK2, kandydat: 

1) zakłada indywidualne konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest 

adres e- mail; 

2) wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych; 

3) zaznacza dokument uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich; 

4) dokonuje wyboru kierunku studiów doktoranckich; 

5) dołącza plik ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD), 

które powinno być:  

a) aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli, w formacie JPG; 

b) bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji 

frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Tło zdjęcia 

powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być 

wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień 

fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły, twarz 

powinna zajmować 70-80% zdjęcia; 

c) zdjęcie elektroniczne musi być identyczne z fotografią dostarczaną do 

Uczelni razem z pozostałymi dokumentami (jeśli jest wymagana). 

Dołączone zdjęcie podlega akceptacji przez upoważnionego pracownika 

Działu Nauczania, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu 

jego zamieszczenia przez kandydata w systemie IRK2. W przypadku 

odrzucenia zdjęcia kandydat ponownie dołącza plik ze zdjęciem w terminie 

7 dni od dnia otrzymania na indywidualne konto w IRK informacji  

o przyczynie jego odrzucenia. 

 

 § 3. 1. Rejestrację w IRK2 uznaje się za wiążącą jeśli kandydat: 

1) wprowadzi prawidłowo wszystkie  niezbędne dane i dokona wyboru 

kierunku studiów doktoranckich; 

http://www.rekrutacja2018.uni.wroc.pl/
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2) zapozna się z treścią właściwej umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 

  2. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy 

internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych. 

  3. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do 

swojego indywidualnego konta. Uniwersytet  Wrocławski nie odpowiada za skutki 

udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów 

autoryzowane tym hasłem. 

   4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub 

dokonania zmian, spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub 

okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 § 4. 1. Indywidualne konto kandydata w systemie IRK2 służy do: 

1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych; 

2) wprowadzenia pliku ze zdjęciem zgodnym z wymogami określonymi   

w § 2 pkt 5, które zostanie użyte do wykonania Elektronicznej Legitymacji 

Doktoranta; 

3) wprowadzenia danych dotyczących dokumentu uprawniającego do podjęcia 

studiów doktoranckich; 

4) wyboru i dokonywania zmiany kierunku studiów doktoranckich oraz formy 

studiów; 

5) zapoznania się z treścią właściwej umowy o świadczenie usług 

edukacyjnych; 

6) przekazywania kandydatowi informacji związanych z przebiegiem 

rekrutacji; 

7) potwierdzenia przez kandydata danych dotyczących Elektronicznej 

Legitymacji Doktoranta (ELD); 

8) przekazywania kandydatowi informacji o akceptacji lub odrzuceniu zdjęcia 

przez upoważnionego pracownika Działu Nauczania. 

 2. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za 

zakomunikowane i  ogłoszone w sposób wiążący. 

  3. W systemie IRK2 prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na 

indywidualnym koncie kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji 

(umieszczenia wiadomości). 

 4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się przez 

kandydata w odpowiednim czasie z informacjami umieszczonymi na indywidualnym 

koncie kandydata w systemie IRK2 lub za skutki ich niewłaściwego odczytania. 

 

 § 5. 1. Kandydaci cudzoziemcy, o których  mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 

lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,  chcący  podjąć studia doktoranckie  

w języku angielskim, zobowiązani są do wcześniejszego dokonania rejestracji w systemie 

Internetowej Rekrutacji Cudzoziemców (IRC). 

 2. W celu dokonania rejestracji w IRC, dostępnym pod adresem international-

applications.uni.wroc.pl, kandydat: 

1) zakłada indywidualne konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest 

LOGIN, wybrany przez kandydata; 

2) wypełnia i zatwierdza formularz danych  osobowych; 

3)  wpisuje dane dotyczące dokumentu  uprawniającego do podjęcia studiów 

doktoranckich (dyplomu magistra lub równorzędnego lub innego 

dokumentu) i załącza jego skan; 

4) dokonuje wyboru kierunku studiów doktoranckich; 

http://international-applications.uni.wroc.pl/
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5) załącza potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50,00 

euro; 

6) załącza plik ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta, zgodny 

z wymogami określonymi w § 2 pkt 5; 

7) załącza certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na 

poziomie biegłości językowej wymaganym na wybranym kierunku studiów. 

Wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły edukację w języku 

angielskim i osób, dla których język angielski jest  językiem  ojczystym; 

8) załącza kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość kandydata  na studia doktoranckie; 

9) załącza kopię wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na 

terenie RP; 

10)  załącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do  

podjęcia studiów doktoranckich; 

11)  załącza inne dokumenty wymagane na wybranym kierunku studiów   

doktoranckich. 

 3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust.1, po otrzymaniu decyzji Rektora  

o przyjęciu na studia doktoranckie lub po uzyskaniu ostatecznego potwierdzenia przyjęcia 

(Final Acceptance Letter) i złożeniu w Biurze Współpracy Międzynarodowej kompletu 

oryginałów dokumentów oraz kserokopii oryginałów lub kopii notarialnych, są 

rejestrowani w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK2), przez pracownika 

Biura Współpracy Międzynarodowej. 

 

§ 6.1. Opłata rekrutacyjna pobierana jest od kandydatów cudzoziemców,  

o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym.  

2. Opłata rekrutacyjna wynosi 200 euro i składa się z: 

a) kwoty 50,00 euro - opłata rejestracyjna, wnoszona na etapie rejestracji 

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK2 lub Internetowej 

Rekrutacji  Cudzoziemców IRC; 

b) kwoty 150,00 euro - opłata administracyjna wnoszona po otrzymaniu 

decyzji Rektora o przyjęciu na studia lub wstępnego przyjęcia na studia 

doktoranckie „Oferty edukacyjnej” – Letter of Offer. 

 3. Opłata rekrutacyjna,  o której mowa w ust. 1  winna być dokonana na konto 

walutowe Uniwersytetu Wrocławskiego PL78 1090 2398 0000 0001 2305 1020 (za studia 

doktoranckie w języku polskim) lub PL57 1090 2398 0000 0001 0899 3964 (za studia  

w języku angielskim). 

  4. Kandydat nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji w przypadku 

niewniesienia opłaty rejestracyjnej. 

  5. Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana w systemie gwarantującym jak 

najszybszy jej wpływ no konto Uniwersytetu Wrocławskiego. 

  6. Koszty prowizji bankowych pokrywa kandydat na studia. 

 

 § 7. 1. Kandydaci przyjęci na studia doktoranckie zobowiązani są do wniesienia 

opłaty w kwocie 17 złotych za Elektroniczną Legitymację Doktoranta  na indywidualne 

konto rekrutacyjne w IRK2, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia w systemie IRK2 statusu 

,,kandydat przyjęty” (w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za wydanie elektronicznej 

legitymacji). Opłata za legitymację winna być dokonana w systemie gwarantującym jak 

najszybszy jej wpływ na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK2. 



 2. Osoby, które są już doktorantami innego kierunku studiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Wrocławskim, nie wnoszą opłaty za Elektroniczną Legitymację 

Doktoranta, pod warunkiem posiadania aktywnej Legitymacji Doktoranta Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

 

 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw nauczania. 

 

 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do zarządzenia Nr 33/2018 

z dnia 27 marca 2018 r.          

 

 

 

I. Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03  kwietnia 2018 r. do 06 września 2018 r. (do godz. 12:00) 

Termin i miejsce składania dokumentów 

 od 03 września 2018 r. do 06 września 2018 r. ,w godz. 10:00 – 13:00 

 Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (pok.105), pl. Bp. Nankiera 15b,  

50-140 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 13, 14 września 2018 r.  

 budynek Wydziału Filologicznego, pl. Bp. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław  

II. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 18 września 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 od 11 września 2018 r. do 18 września 2018 r.  w godz. od 09:00 do 10:00 

     oraz 14:00 do 15:00 

 Instytut Historyczny pok. 203,  ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 24 września 2018 r., godz. 09:00  

 Instytut Historyczny, pok. 11,  ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław  

III. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do  31 sierpnia 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 01  września 2018 r., w godz. od 09:00 do 15:00 

 Instytut Archeologii, pok. 109, ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław  



Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 06 września 2018 r. godz. 9:00 

 Instytut Archeologii, sala 201, ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław  

IV. Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 04 września 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 05,06 września 2018 r. w godz. 10:30-15:30  

 Instytut Psychologii, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 12-13 września 2018 r., od godz. 12:00  

 Instytut Psychologii, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław  

V. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 03 września 2018 r. 

 Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 

pok. 28 ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu 

 20-22 września 2018 r. 

 Wydział Nauk Społecznych, sala 144,ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

VI. Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 07 września 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 07 września 2018 r. 

 Sekretariat Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich, 

    pok. 28 ,ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  



Termin i miejsce egzaminu 

 20-22 września 2018 r. 

 Wydział Nauk Społecznych, bud. 21 sala 144, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

VII. 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 03 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 

2018 r. (www.rekrutacja2018.uni.wroc.pl);  

 dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż obowiązujące obywateli 

polskich - od 1 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. (https://international-

applications.uni.wroc.pl)  

Termin i miejsce składania dokumentów  

 I tura: 01 – 08 czerwca 2018 r. 

 II tura: 03 – 07 września 2018 r. 

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

zasadach obowiązujących obywateli polskich   

Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich, pok. 28  

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław 

 dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż obowiązujące obywateli 

polskich  

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 

 I tura: 21 czerwca 2018 r. godz. 09:00-12:00 (godzina egzaminu w formie 

wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez 

sekretarza WKR indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych) 

II tura: 17 września 2018 r. godz. 09:00-12:00 (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 

VIII. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Filozofii i Socjologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 03 września 2018 r. 

http://www.rekrutacja2018.uni.wroc.pl/
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 Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 

     pok. 28,ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu 

 20-22 września 2018 r. 

 Wydział Nauk Społecznych, bud. 21, sala 144, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

IX. Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Filozofii i Socjologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 07 września 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 07 września 2018 r. 

 Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich, pok.28    

    ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu 

 20-22 września 2018 r. 

 Wydział Nauk Społecznych, bud. 21, sala 144, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

X. 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 03 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 

2018 r. (www.rekrutacja2018.uni.wroc.pl);  

 dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż obowiązujące obywateli 

polskich - od 01 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. (https://international-

applications.uni.wroc.pl)  

Termin i miejsce składania dokumentów  

 I tura: 01-08 czerwca 2018 r. 

 II tura: 03-07 września 2018 r. 

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

  zasadach obowiązujących obywateli polskich Sekretariat Stacjonarnych Studiów    

  Doktoranckich, pok. 28 ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław 

 dla cudzoziemców, przyjmowanych na zasadach innych niż obowiązujące obywateli   

  polskich Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem    

  (https://international-applications.uni.wroc.pl) lub bezpośrednio do Biura Współpracy   

  Międzynarodowej pok. 36 pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
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Termin i miejsce egzaminu 

 I tura:  21 czerwca 2018 r. godz. 9:00 - 12:00 (godzina egzaminu w formie 

wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez 

sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy 

stref czasowych) 

 II tura: 17 września 2018 r. godz. (godzina egzaminu w formie wideokonferencji 

z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez sekretarza Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych) 

 Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii sala 110, ul. Koszarowa 3,  51-149   

  Wrocław 

XI. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do  22 czerwca 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 od 04 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.  

 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

     Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia (pok. nr 6),  

     ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego  

 nie wcześniej niż w dniu 01 lipca 2018 r. i nie później niż w dniu 07 lipca 2018 r.  

 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

Godziny oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego zostaną określone nie 

później niż 28 czerwca 2018 r. 

XII. Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do  22 czerwca 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 od 04 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. 

 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

     Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia (pok. nr 6),  

     ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław  

XIII. Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii Molekularnej 

Termin elektronicznej rejestracji 



 od 03 kwietnia 2018 r. do 03 września 2018 r.   

Termin i miejsce składania dokumentów 

 do 04 września 2018 r. w godz. od 09:00 do 15:00 

 Dziekanat Wydziału Biotechnologii, pok. 0.34 

     ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław  

 Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego 

 I termin: 23.06.2018 r. (sobota) godz. 09:00 

 II termin: 01 września 2018 r.  (sobota) godz. 09:00     

 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, pl. Bp. Nankiera 2/3, 50-140 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 11, 12 września 2018 r., godz. 10:00  

 Wydział  Biotechnologii, sala nr 0.45 KEBB 

     ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław  

XIV. Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 12 września 2018 r.  

Termin składania dokumentów 

 do 13 września 2018 r.  

 Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu z języka obcego (dla zainteresowanych) 

 23 czerwca 2018 r., godz. 09:00 

 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, pok. 3 (parter) 

     pl. Bp. Nankiera 2/3, 50-140 Wrocław  

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 

 19 września 2018 r. od godz. 09:00 

 Wydział Nauk Biologicznych, sala 10, ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

XV. Stacjonarne Studia Doktoranckie Geografii 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 



 do 05 września 2018 r.  

 Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

     ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

Termin i miejsce testu z języka angielskiego 

 11 września 2018 r., godz. 8:30  

 Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, sala 226 

     pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 11 września 2018 r., godz. 10:00  

 Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, sala  226 

     pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław  

XVI. Stacjonarne Studia Doktoranckie Geologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 26 sierpnia 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 do 31 sierpnia 2018 r.  

 Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

     ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 03 września 2018 r., godz. 09:00  

 Instytut Nauk Geologicznych, sala 220, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  

XVII. Niestacjonarne Studia Doktoranckie Geologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 26 sierpnia 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 do 31 sierpnia 2018 r.  

 Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

     ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 03 września 2018 r., godz. 09:00  

 Instytut Nauk Geologicznych, sala 220, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  



XVIII. Stacjonarne Studia Doktoranckie Fizyki 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 14 września 2018 r. (do godz.15:00) 

Termin i miejsce składania dokumentów 

 do 14 września 2018 r. (do godz.15:30) 

 Biblioteka Instytutów Fizyki, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 

 18 września 2018 r., godz. 10:00  

 Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 320, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław,  

 Instytut Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  

 

XIX. Stacjonarne Studia Doktoranckie Astronomii 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 14 września 2018 r. (do godz.15:00) 

Termin i miejsce składania dokumentów 

 do 14 września 2018 r. (do godz. 15:30) 

 Biblioteka Instytutów Fizyki 

     pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  

 lub Sekretariat Instytutu Astronomicznego, ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 17 września 2018 r., godz. 10:00  

 Instytut Astronomiczny, ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław  

XX. Stacjonarne Studia Doktoranckie Matematyki 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 do 15 czerwca 2018 r.  

 Instytut Matematyczny,  

      Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Matematyki, pok. 303, 

      pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław  



Termin i miejsce egzaminu pisemnego 

 18 czerwca 2018 r., w godz. 10:00 – 14:00  

 Instytut Matematyczny, sala 601, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław 

XXI. Stacjonarne Studia Doktoranckie Informatyki 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r.  do 19 czerwca 2018 r.  do godz. 10:00 

 w przypadku niewypełnienia limitu miejsc  

     od 01 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 

Termin i miejsce składania dokumentów 

 do   19 czerwca 2018 r. (do godz. 10:00) 

 w przypadku niewypełnienia limitu miejsc  

     do dnia  18 września 2018 r. do godz.10:00 

 Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki (pok. 28)  

     ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 19 czerwca 2018 r., godz. 10:15;  

 w przypadku niewyczerpania limitu miejsc   

 18 września 2018 r.  

 Instytut Informatyki, sala 310, ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław  

XXII. Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii 

Termin elektronicznej rejestracji 

 od 03 kwietnia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

 od 12 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.  

 Dziekanat Wydziału Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego 

 03 - 04 lipca 2018 r., godz. 10:30 

 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, pl. Bp. Nankiera 2/3, 50-140 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

 03 - 04 lipca 2018 r., godz. 9:00  

 Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 


