
ZARZĄDZENIE Nr 32/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  30 kwietnia 2008 r.  
 

    
w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia 
w Uniwersytecie Wrocławskim  
na rok akademicki 2008/2009 

 
 

 Na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały nr 95/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku 
akademickim 2008/2009, zwanej dalej Uchwałą, zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
1. Kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i 

niestacjonarne) zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie Internetowej 
Rejestracji Kandydatów (IRK).  

2. Dostęp do systemu IRK, poprzez stronę internetową www.irka.uni.wroc.pl lub 
www.uni.wroc.pl możliwy będzie w  terminach określonych w harmonogramie rekrutacji 
znajdującym się na stronie internetowej WWW.uni.wroc.pl w linku: rekrutacja. 
 
                                                                 § 2 

Rejestracja kandydatów w systemie IRK 
 

1. W celu dokonania rejestracji w IRK, kandydat: 
1) zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL, a w 

przypadku jego braku jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK, 
2) wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych,  
3) legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. starej matury, 
świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury w roku 2002 oraz 2005, a 
także dyplomem matury międzynarodowej (IB) uzyskanym w roku 2007 i wcześniej, 
wprowadza wyniki egzaminu maturalnego i inne oceny brane pod uwagę w procesie 
rekrutacji na dany kierunek/kierunki studiów, 

4) legitymujący się świadectwem dojrzałości wydanym w latach 2006 - 2008, którego 
wyniki egzaminów maturalnych nie mogą być pobrane z Krajowego Rejestru Matur 
ze względu na złożone wcześniej zastrzeżenie, wprowadza wyniki egzaminu 
maturalnego istotne dla rekrutacji na wybrane kierunki studiów, 

5) legitymujący się świadectwem dojrzałości wydanym w latach 2006 – 2008 podaje 
wszystkie przedmioty zdawane na maturze oraz ich poziomy, bez podawania 
wyników egzaminów z tych przedmiotów, które pozyskane będą z Krajowego 
Rejestru Matur, z zastrzeżeniem ust. 4, 

6) dokonuje wyboru kierunków studiów i specjalności (tam gdzie jest to wymagane), 
7) będący laureatem lub finalistą olimpiady centralnej lub konkursu uprawniającego do 

zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego, wprowadza dane osobowe, a następnie 
zgłasza się w terminie rejestracji do Działu Nauczania UWr., Gmach Główny, Pl. 
Uniwersytecki 1, II piętro, pokój 238 w godzinach 8.00-15.00 z oryginałem 
dokumentu, który jest podstawą do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego lub 
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kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 
dzial.nauczania@uni.wroc.pl , 

8) wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto, którego numer wygenerowany jest 
przez system IRK, 

9) dołącza plik ze zdjęciem do elektronicznej legitymacji studenta zgodny z wymogami 
opisanymi w IRK. 

 
 

§ 3 
1. Rejestrację uznaje się za wiążącą jeśli : 

a) kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane i dokona wyboru 
kierunku studiów, 

b) kandydat wniesienie opłatę rekrutacyjn ą za wybrane kierunki,  
c) Uniwersytet Wrocławski uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie tej 

opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe UWr. (zaleca się, aby przelewy 
opłaty rekrutacyjnej były dokonywane systemem gwarantującym 
najszybszy przepływ środków, na przykład przelewem bankowym lub 
internetowym). 

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 osobistego 
konta rejestracji. Uniwersytet Wrocławski nie odpowiada za skutki udostępnienia tego 
hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem. 

4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, 
spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym 
przeciążeniem serwerów UWr. 

 
§ 4 

1. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do: 
1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych, 
2) wprowadzenia danych dotyczących dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, 
3) wyboru i dokonywania zmian kierunków studiów (specjalności) oraz form studiów, 
4) przekazywania kandydatowi przez komisje rekrutacyjne informacji związanych z 

przebiegiem rekrutacji. 
2. Wiadomości umieszczone przez komisje rekrutacyjne na osobistym koncie kandydata 

uznaje się za dostarczone. 
3. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym 

koncie kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji. 
4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z 

informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym. 
 
 

§ 5 
Opłata rekrutacyjna 

 
1. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek (specjalność) wynosi 80 zł. 

Opłata rekrutacyjna na kierunek pedagogika- kształcenie zintegrowane i edukacja 
przedszkolna wynosi – 90 zł.  

2. Kandydat wnosi opłatę do dnia zakończenia rejestracji internetowej kandydatów 
określonego w harmonogramie rekrutacji. 
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3. Wpłaty dokonane po określonych terminach nie będą brane pod uwagę bez względu na 
termin wpływu na konto UWr. 

4. Kandydat wnosi opłatę wyliczoną w systemie IRK, zależną od liczby wybranych 
kierunków, specjalności. 

5. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty 
rekrutacyjnej, na koncie kandydata wyświetli się informacja o braku wpłaty opłaty 
rekrutacyjnej na dany kierunek studiów, wówczas kandydat powinien się wyrejestrować z 
nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę. 

6. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz 
konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na danym 
kierunku, specjalności.  

7. Kandydat może wnosić o zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków (specjalności) w 
przypadku: 

1) nieważnej rejestracji z powodu braku wymaganych danych lub wniesienia 
opłaty po terminie wskazanym w ust. 2, 

2) rejestracji na mniej kierunków (specjalności) niż wynika to z opłaty wniesionej 
na konto UWr., 

3) usprawiedliwionej na piśmie nieobecności na egzaminie wstępnym lub 
rozmowie kwalifikacyjnej. 

8. Decyzję w sprawie zwrotu opłaty podejmuje Prorektor ds. Nauczania. 
9. Opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł związaną z przekazaniem zwrotu ponosi 

kandydat. 
 

§ 6 
1. Po zakończeniu internetowej rejestracji kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia 
magisterskie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne sporządzają na podstawie rankingu listy 
osób zakwalifikowanych do ostatniego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby zdające 
maturę międzynarodową w roku 2008 wpisywane są na te listy z urzędu.  
2. Listy, o których mowa w ust. 1., ogłasza się w terminie określonym w harmonogramie 

rekrutacji poprzez wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej, na jej stronie 
internetowej i w systemie IRK. 

3. Osoby zakwalifikowane do ostatniego etapu postępowania rekrutacyjnego, a także 
kandydaci na studia II stopnia zobowiązane są w terminie ustalonym w harmonogramie 
dostarczyć do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty: 

1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie przyjmujemy odpisów 
notarialnych), odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu 
ukończenia studiów lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, 
studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,  

2. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez 
kandydata, 

3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość kandydata na studia, 

4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do 
studiowania na danym kierunku. Obowiązuje tylko wydane w danym roku 
kalendarzowym. Nie ma znaczenia na jakim druku jest wydane, ani jaki lekarz 
wydał zaświadczenie, 

5. oryginały zaświadczeń o nabytych uprawnieniach zwalniających z 
postępowania rekrutacyjnego, 

6. 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych, 
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7. zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku 
(dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2008, oraz 
tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych). 

4. Niedopełnienie obowiązku złożenia w/w dokumentów w określonym terminie spowoduje 
skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do ostatniego etapu postępowania 
rekrutacyjnego. 

5. Ogłoszenie list przyjętych na studia nastąpi w terminie określonym w harmonogramie 
poprzez wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej, na stronie internetowej i w 
systemie IRK. 

6. Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na osobiste 
konto w systemie IRK.  

 
Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów , o których mowa w ust. 3, osobiście. 
Dokumenty winny  być doręczone do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
w określonym terminie i miejscu. 
 
 
 
 
 
 
      Prof. dr hab. Leszek Pacholski 
           R E K T O R  


