
ZARZĄDZENIE Nr 122/2020 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 września 2020 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia  
w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 

2020/2021 na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki biologiczne 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późniejszymi zmianami)  
w związku z § 1 ust. 5 uchwały Nr 8/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2020/2021 zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 23 września 2020 r. zarządza się dodatkową rekrutację na I rok 
kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 
2020/2021 na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki biologiczne. 

 
§ 2. Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone przy zachowaniu warunków 

i trybu rekrutacji, określonych w uchwale Nr 8/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2020/2021. 

 
§ 3. Ustala się harmonogram dodatkowej rekrutacji:  

 
KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK BIOLOGICZNYCH 

w dyscyplinie naukowej: 
nauki biologiczne 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Termin elektronicznej rejestracji  
i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
(decyduje data wykonania przelewu) 

24 września 2020 r. 

Termin i miejsce składania dokumentów 

do 25 września 2020 r. do godz. 15.00 
Dziekanat Wydziału Biotechnologii  

(Violetta Trzyna) 
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a  

50-383 Wrocław 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej   

28 września 2020 r. godz. 10:00 
Wydział Biotechnologii 

sala nr 0.07 (parter obok dziekanatu) 
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a  

50-383 Wrocław 
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 28 września 2020 r. 

 

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

     R E K T O R 


