
ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia  

w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 

2020/2021 w Kolegium Doktorskim Nauk o Polityce i Administracji w ramach 

programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców) na program 

kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki o polityce i administracji 

 

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

wyższymi nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późniejszymi zmianami)  

w związku z § 1 ust. 5-7 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 15 stycznia 2021 r. zarządza się dodatkową rekrutację na I rok 

kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 

2020/2021 w Kolegium Doktorskim Nauk o Polityce i Administracji w ramach programu 

STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców) na program kształcenia w dyscyplinie 

naukowej nauki o polityce i administracji. 

 

 § 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 rekrutacji: 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI 

w dyscyplinie naukowej: 

nauki o polityce i administracji 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Termin elektronicznej rejestracji   

w systemie IRC (od – do) 

18 stycznia 2021 r. – 31 stycznia 2021 r. 

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców - do 31 stycznia 2021 r. 

dokumenty składane wyłącznie w formie 

elektronicznej za pośrednictwem 

(https://international-

applications.uni.wroc.pl); wersje 

papierowe należy dostarczyć do 

Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, 

pokój 35, ul. Koszarowa 3, 51-149 

Wrocław po przyjęciu do Kolegium 

Doktorskiego 

Termin i miejsce egzaminu 

kwalifikacyjnego (rozmowy 

kwalifikacyjnej) 

5 lutego 2021 r. godz. 9.00. 

Egzamin w formie wideokonferencji na 

platformie MS Teams; godzina egzaminu 

będzie ustalana przez sekretarza Komisji 

Rekrutacyjnej indywidualnie, przy 

uwzględnieniu stref czasowych 

Ogłoszenie listy rankingowej osób do 

przyjęcia 

5 lutego 2021 r. 

 

 

 



§ 4.Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

ds. nauczania. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 


