
ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 marca 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji  

w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji 

procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia 

prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, 

rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 
 

 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 2021 r., poz. 478), § 8 ust. 2 

uchwały Nr 93/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 

rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (z późniejszymi zmianami), zarządza 

się, co następuje: 
 

 § 1. Załącznik Nr 1 do Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 

Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego 

stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie 

Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022, wprowadzonej 

zarządzeniem Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2021 r. 

otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

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

spraw nauczania. 
 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 



         Załącznik 
         do zarządzenia Nr 38/2021 
         z dnia 25 marca 2021 r. 
 

Załącznik Nr 1 

do Procedury rekrutacji 

HARMONOGRAM REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

Studia I i II stopnia – STACJONARNE i NIESTACJONARNE 

L.p. Etapy postępowania 

rekrutacyjnego na rok 

akademicki 2021/2022 

 terminy 

1. Rozpoczęcie rekrutacji 

cudzoziemców w systemie 

Internetowej Rejestracji 

Cudzoziemców - IRC na rok 

2021/2022 

26 lutego 2021 

2. 

Ostatni dzień składania aplikacji i 

wnoszenia opłat rejestracyjnych 

(decyduje data wpływu na konto 

UWr) 

Data Science 
21 czerwca 2021 

Biotechnology 13 lipca 2021 

Medical 

biotechnology 
13 lipca 2021 

Pozostałe 

kierunki: 

  

31 sierpnia 2021 

3. 
Zakończenie przyjmowania 

brakujących dokumentów 

Data Science 5 lipca 2021 

 
Biotechnology 20 lipca 2021 

Medical 

biotechnology 

20 lipca 2021 

Pozostałe 

kierunki:  

Data zamieszczenia ostatniego 

dokumentu w IRC najpóźniej 

na 2 tygodnie od otrzymania 

informacji o brakach nie 

później niż do 10 września 

2021  

4. Ogłoszenie wyników rekrutacji Data Science 31 lipca 2021 

Biotechnology 26 lipca 2021 

Medical 

biotechnology 

5 sierpnia 2021 

Pozostałe 

kierunki:   

do 14 dni, od dnia złożenia 

kompletu dokumentów w 

systemie IRC 

 

 5.  Ostateczna data uiszczenia opłaty 

za studia (decyduje data wpływu 

na konto UWr) 

4 tygodnie od otrzymania „Letter of Offer”, lecz nie 

później niż do 24 września 2021 

6. Ostateczna data złożenia 

oryginalnych dokumentów lub 

notarialnie poświadczonych kopii 

niezwłocznie po przyjeździe studenta, jednak nie  

później niż 29.10.2021 

 


