
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 maja 2021 r. 
 

w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji 
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie  

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 z późn. zm.), w związku z § 1  
ust. 5 uchwały nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r.  
w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się szczegółowy harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2021/2022, 
który określają Załączniki Nr 1-16 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Rejestrację kandydatów przeprowadza się na program kształcenia w dyscyplinie 
bądź dyscyplinach naukowych (w przypadku planowanego przygotowania rozprawy 
doktorskiej w dziedzinie) w obrębie utworzonych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego Kolegiów Doktorskich. 

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

spraw nauczania. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO 
w dyscyplinach naukowych: 

językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji 01.06.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i 
wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
(decyduje data wykonania 
przelewu) 

07.09.2021 r. do godz. 12:00 

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Od dnia 02.09.2021 r. do dnia 07.09.2021 r. do 
godz.12:00 (tylko w dni robocze) 
Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej do Kolegium 
Doktorskiego Wydziału Filologicznego,   
pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław 
 
lub do dnia 07.09.2021 r. do godz. 12:00 

za pośrednictwem strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

(na wniosek aplikującego)  
 
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego na program kształcenia 
rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022, 
za zgodą sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej   
w przypadku, o którym mowa w § 11 
ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na 
program kształcenia rozpoczynający 
się w roku akademickim 2021/2022 

Do dnia 23.09.2021 r.  

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego 

15-16.09.2021 r. od godz. 10.00 w budynku 
Wydziału Filologicznego (pl. Nankiera 15b), przy 
zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych.  
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia 
egzaminu w formie zdalnej (platforma Teams), jeśli 
to będzie wynikało z krajowej sytuacji epidemicznej. 

Ogłoszenie wyników z 
postępowania kwalifikacyjnego 20.09.2021 r. 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiczną 

 

W przypadku przeprowadzania egzaminu w formie 
zdalnej (platforma Teams): 
1. Przed rozpoczęciem egzaminu kandydat oraz 

członkowie Komisji Rekrutacyjnej (KR) biorący 
udział w egzaminie potwierdzają dostęp do 
urządzeń i narzędzi, z wykorzystaniem których 
przeprowadzany jest egzamin. 

2. Kandydat  składa oświadczenie, że podczas 
egzaminu nie będzie korzystał z pomocy osób 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


trzecich lub z dodatkowych niedozwolonych 
materiałów. Oświadcza także, że w 
pomieszczeniu nie ma innych osób i są 
zapewnione warunki do niezakłóconego 
przebiegu egzaminu. Oświadczenia są składane 
ustnie wobec członków KR.  Złożenie 
oświadczenia jest odnotowane w KARCIE OCENY 
EGZAMINU. 

3. Podczas egzaminu kandydat jest zobowiązany 
do samodzielnego pozostawania w 
pomieszczeniu, w którym łączy się z członkami 
KR; nie może korzystać z pomocy innych osób 
ani z niedozwolonych materiałów. 

4. Kandydat jest zobowiązany do zapewnienia 
dobrej słyszalności wypowiedzi. 

5. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania, 
utrzymując kontakt wzrokowy z członkami KR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK PRAWNYCH 
w dyscyplinie naukowej: 

nauki prawne 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji 01.06.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

23.06.2021 r. godz.14:00 

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Od dnia 14.06.2021 r. do dnia 23.06.2021 r. 
godz. 15:00 
ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 6, 
50-145 Wrocław 
 
lub do dnia 23.06.2021 r. godz.14:00 za 
pośrednictwem strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

(na wniosek aplikującego) 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 
 

Do dnia 15.09.2021 r.  

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego 

Nie wcześniej niż w dniu 28.06.2021 r. i nie 
później niż w dniu 05.07.2021 r. (godziny oraz 
miejsce prowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego 
zostaną ogłoszone nie później niż 24.06.2021 r.) 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 12.07.2021 r. 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca  
obecną sytuację epidemiczną 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest 
przygotowany na przeprowadzenie postępowania 
rekrutacyjnego zapewniając spełnienie wszelkich 
norm ochrony Kandydatów – dostępne są 
pomieszczenia o odpowiedniej powierzchni, 
mogące pomieścić Kandydatów oraz Komisję 
rekrutacyjną; dostępna jest również 
infrastruktura techniczna umożliwiająca 
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z 
wykorzystaniem aplikacji internetowych. 

 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI 
w dyscyplinie naukowej: 

nauki o polityce i administracji 
Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji dla obywateli polskich  

01.06.2021 r.  
(www.irka.uni.wroc.pl) 

Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji dla cudzoziemców  

01.06.2021 r. 
(https://international-applications.uni.wroc.pl) 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych dla obywateli 
polskich i cudzoziemców (decyduje 
data wykonania przelewu)  

31.08.2021 r.  

Termin i miejsce składania 
dokumentów dla obywateli polskich 

Do dnia 31.08.2021 r.  
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, 
pokój 35, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 
 

Termin i miejsce składania 
dokumentów dla cudzoziemców 

Do dnia 31.08.2021 r.  
Biuro Współpracy Międzynarodowej 
pl. Uniwersytecki 1, pok. nr  36 
50-137 Wrocław 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
https://international-applications.uni.wroc.pl 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej   
w przypadku, o którym mowa w § 11 
ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Do dnia 23.09.2021 r.  

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego (rozmowy 
kwalifikacyjnej) dla obywateli 
polskich i cudzoziemców 

13.09.2021 r. godz. 9.00  

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów 
Międzynarodowych,  
sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 14.09.2021 r. 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiczną 

Egzamin kwalifikacyjny w formie telekonferencji 
przy zastosowaniu platformy MS Teams dla 
wszystkich kandydatów (również obywateli 
polskich)   
Z kandydatem przebywającym poza Polską 
godzina egzaminu będzie ustalana przez 
sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, 
przy uwzględnieniu stref czasowych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE SOCJOLOGII 
w dyscyplinie naukowej: 

nauki socjologiczne 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji dla obywateli polskich  

01.06.2021 r.  
(www.irka.uni.wroc.pl) 

Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji dla cudzoziemców  

01.06.2021 r. 
(https://international-applications.uni.wroc.pl) 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych dla obywateli 
polskich i cudzoziemców (decyduje 
data wykonania przelewu)  

05.07.2021 r.  

Termin i miejsce składania 
dokumentów dla obywateli polskich 

Do dnia 05.07.2021 r. 
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,  
pok. 35 ul. Koszarowa 3; 51-149 Wrocław 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Termin i miejsce składania 
dokumentów dla cudzoziemców 

Do dnia 05.07.2021 r. 
Biuro Współpracy Międzynarodowej  
pok. 36  
pl. Uniwersytecki 1;  
50-137 Wrocław 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
https://international-applications.uni.wroc.pl 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej  
w przypadku, o którym mowa w § 11 
ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Do dnia 24.09.2021 r.  

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego  
dla obywateli polskich  
i cudzoziemców 

20.07.2021 r. godz. 9:30  
Instytut  Socjologii   
ul. Koszarowa 3  
51-149 Wrocław 
W uzasadnionych przypadkach postępowanie 
rekrutacyjne może być prowadzone na odległość 
z wykorzystaniem powszechnie dostępnych 
środków komunikacji elektronicznej.  
 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 21.07.2021 r. 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca  
obecną sytuację epidemiczną 

Egzamin on-line przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (Skype / MS Teams / Cisco Webex, 
po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny 
(z uwzględnieniem ewentualnych różnic 
czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE 
w dyscyplinie naukowej: 
nauki o bezpieczeństwie 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji dla obywateli polskich 

01.06.2021 r.  
(www.irka.uni.wroc.pl) 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych dla obywateli 
polskich (decyduje data wykonania 
przelewu) 

31.08.2021 r.  

Termin i miejsce składania 
dokumentów dla obywateli polskich 

Do dnia 31.08.2021 r.  
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35  
ul. Koszarowa 3  
51-149 Wrocław 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej  
w przypadku, o którym mowa w § 11 
ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Do dnia 23.09.2021 r.  

Termin i miejsc egzaminu 
kwalifikacyjnego  
dla obywateli polskich 

14.09.2021 r. godz. 9:00 
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów 
Międzynarodowych 
Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 20.09.2021 r. 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiczną 

Egzamin ustny w formie stacjonarnej z 
zachowaniem restrykcji sanitarnych. W 
przypadku zakazu poruszania się w formie 
zdalnej. 

 

 

 

 

 

 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE FILOZOFII 
w dyscyplinie naukowej: 

filozofia 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 
dla obywateli polskich  

01.06.2021 r.  
(www.irka.uni.wroc.pl) 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 
dla cudzoziemców  

01.06.2021 r. 
(https://international-applications.uni.wroc.pl) 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych dla obywateli 
polskich i cudzoziemców (decyduje 
data wykonania przelewu)  

01.09.2021 r.  

Termin  i miejsce składania 
dokumentów dla obywateli polskich 

Do dnia 01.09.2021 r. 
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,  
pok. 35  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Termin  i miejsce składania 
dokumentów  dla cudzoziemców 

Do dnia 01.09.2021 r.                                                                
Biuro Współpracy Międzynarodowej, pok. 36 
pl. Uniwersytecki 1, Gmach Główny 
50-137 Wrocław 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
https://international-applications.uni.wroc.pl 
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji 
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego na program kształcenia 
rozpoczynający się w roku akademickim 
2021/2022 

24.09.2021 r. 

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego dla obywateli 
polskich  

15.09.2021 r. godz.9:00  
Wydział Nauk Społecznych   
Instytut Filozofii,  
sala 104  ul. Koszarowa 3/20, 51-149 Wrocław 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego dla cudzoziemców   

15.09.2021 r. godz. 9:00  Wydział Nauk 
Społecznych   
Instytut Filozofii, sala 104 ul. Koszarowa 3/20  
51-149 Wrocław 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 16.09.2021 r. 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiologiczną 

Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin 
kwalifikacyjny może być zrealizowany w formie 
wideokonferencji (godzina egzaminu w formie 
wideokonferencji z kandydatem przebywającym 
poza Polską jest ustalana przez Sekretarza  
Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy 
uwzględnieniu różnicy stref czasowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 7  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY 
w dyscyplinie naukowej: 

archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 01.06.2021 r. 
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

31.08.2021 r. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Od dnia 24.08.2021 r. do dnia 31. 08.2021 r. 
(tylko w dni robocze) 
w godz. 11:00-15:30 
Instytut Archeologii 
ul. Szewska 48, pok. 109 (I piętro)  
50-139 Wrocław 
 
lub do 31.08.2021 r. za pośrednictwem strony: 
www.irka.uni.wroc.pl 
(na wniosek aplikującego)  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej   
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 
i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji 
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego na program kształcenia 
rozpoczynający się w roku akademickim 
2021/2022 

Do dnia 23.09.2021 r.  

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego (rozmowy 
kwalifikacyjnej) 

15.09.2021 r., od godz.9:00   
Instytut Archeologii  
ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro) 
50-139 Wrocław 

Termin i miejsce egzaminu z języka 
obcego 

Bez egzaminu. Punkty będą przyznawane na 
podstawie zaświadczeń o sprawności 
językowej na poziomie B2, która musi być 
poświadczona przez Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych Uniwersytetu 
Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty 
zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty 
poświadczające znajomość języka na 
wymaganym poziomie będą uznawane pod 
warunkiem potwierdzenia ich autentyczności 
przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do 
należnej liczby punktów. 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 16.09.2021 r. 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiczną  

W przypadku przedłużającej się pandemii, 
dopuszcza się rozmowę w trybie zdalnym. 
Sposób postępowania będzie wówczas 
uwarunkowany bieżącą sytuacją i zostanie 
podany do wiadomości ze stosownym 
wyprzedzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 8  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE PEDAGOGIKI 
w dyscyplinie naukowej: 

pedagogika 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji 01.06.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

09.09.2021 r. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów   

Od dnia 08.09.2021 r. do dnia 09.09.2021 r.  
w godz. 10:00-12:00 
Instytut Pedagogiki UWr (pok. 48c) 
ul. Dawida 1  
50-527 Wrocław  
 
lub do dnia 09.09.2021 r. za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

(na wniosek aplikującego) 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej  
w przypadku,  o którym mowa  w § 11 
ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

20.09.2021 r., w godz. 10.00-12.00 
Instytut Pedagogiki UWr (pok. 48c) 
ul. Dawida 1  
50-527 Wrocław   

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego (rozmowy 
kwalifikacyjnej) 

16.09.2021 r., godz. 10:00 
Instytut Pedagogiki UWr (pok. 33a) 
ul. Dawida 1  
50-527 Wrocław  

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 17.09.2021 r. do godz. 13.00   

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiczną 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona za 
pomocą platformy MS TEAMS, we wskazanym 
wyżej terminie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Załącznik Nr 9  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII 
w dyscyplinie naukowej: 

psychologia 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji 01.06.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

31.08.2021 r. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Do dnia 31.08.2021 r.  
w godz. 10:30-15:30 
Instytut Psychologii pok.36 (sekretariat) 
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław 
 
lub do dnia 31.08.2021 r. za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  
(na wniosek aplikującego) 
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 
 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

do dnia 23.09.2021 r.  

Termin i miejsce egzaminu z 
psychologii dla absolwentów 
kierunków niepsychologicznych 

08.09.2021 r. o godz. 10:00 
Instytut Psychologii, sala 16 
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław 

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego (rozmowy 
kwalifikacyjnej) 

08-10.09.2021 r. od godz. 11:00 
Instytut Psychologii, sala 16 
ul. Dawida 1 
50-527 Wrocław 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 17.09.2021 r. o godz. 10:00 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca  
obecną sytuację epidemiczną 
 

W wypadkach uzasadnionych krajową sytuacją 
epidemiologiczną, komisja rekrutacyjna może 
zadecydować o przeprowadzeniu  ustnego 
egzaminu kwalifikacyjnego w formie zdalnej za 
pomocą platformy MS Teams. W przypadku 
zaistnienia takiej konieczności, kandydaci 
zostaną poinformowani o zdalnej formie 
egzaminu do 03.09.2021 r. 
 

 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Załącznik Nr 10  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE HISTORII 
w dyscyplinie naukowej: 

historia 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji 01.06.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

09.09.2021 r.  

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Od dnia 01.09.2021 r. do 09.09.2021 r. (tylko w 
dni robocze)  
godz. 9:00-10:00 oraz 14:00-15:00  
Instytut Historyczny   
ul. Szewska 49, pok. 324   
50-139 Wrocław  
 
lub do dnia 09.09.2021 r. za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl 
(na wniosek aplikującego)  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022   

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej   
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Do dnia 21.09.2021 r. (tylko w dni robocze) 

Termin i miejsc egzaminu 
kwalifikacyjnego 

14.09.2021 r., godz. 9:00  
Instytut Historyczny   
ul. Szewska 49 
50-139 Wrocław, pod audytorium 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 15.09.2021 r. 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca  
obecną sytuację epidemiczną 
 

Rozmowa kwalifikacyjna za pośrednictwem 
platform elektronicznych, m.in. Microsoft Teams, 
Zoom. 

 

 

 

 

 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Załącznik Nr 11  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE GEOGRAFII I GEOLOGII 
w dyscyplinie naukowej: 

nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji 01.06.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

30.08.2021 r. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Do dnia 30.08.2021 r. 
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i 
Kształtowania Środowiska   
ul. Cybulskiego 30 
50-205 Wrocław 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 
 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Do dnia 20.09.2021 r.  

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego 

02.09.2021 r. godz. 8:30 
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 
pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław  

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 03.09.2021 r. godz. 12:00 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiczną 

Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie 
stacjonarnej, w pomieszczeniu 
(pomieszczeniach) spełniającym warunki 
bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia 
epidemiologicznego.  
Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia 
instytucji publicznych i niemożliwość  
przeprowadzenia egzaminu w formie 
stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie 
zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu 
egzaminu. 

 

 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Załącznik Nr 12  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK BIOLOGICZNYCH 
w dyscyplinie naukowej: 

nauki biologiczne 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji 

Doktorat wdrożeniowy: 01.06.2021 r.  
Pozostali kandydaci:  
I tura 01.06.2021 r. 
II tura - w przypadku niewypełnienia limitu 
miejsc w I turze (stosownie do § 13 ust. 5 
uchwały nr 162/2020 Senatu UWr z dnia 16 
grudnia 2020 r.) - 18.09.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

Doktorat wdrożeniowy: 09.09.2021 r. 
Pozostali kandydaci: 
I tura 09.09.2021 r. 
II tura 21.09.2021 r. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

Doktorat wdrożeniowy do 09.09.2021 r.  
Wydział Biotechnologii 
Dziekanat pok. nr 0.06 (parter) 
ul Fryderyka Joliot-Curie 14a 
50-383 Wrocław, tel. 71 375 63 68 
 
I tura do dnia 09.09.2021 r.  
Wydział Biotechnologii 
Dziekanat pok. nr 0.06 (parter) 
ul Fryderyka Joliot-Curie 14a 
50-383 Wrocław, tel. 71 375 63 68 
 
II tura do dnia 21.09.2021 r.  
Wydział Biotechnologii 
Dziekanat pok. nr 0.06 (parter) 
ul Fryderyka Joliot-Curie 14a 
50-383 Wrocław, tel. 71 375 63 68 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej   
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Doktorat wdrożeniowy: do 17.09.2021 r.  
Pozostali kandydaci: 
I tura do dnia 23.09.2021 r.  
II tura do dnia 23.09.2021 r.  

Termin i miejsce rozmowy 
kwalifikacyjnej  

Doktorat wdrożeniowy 15.09.2021 r., od 
godz. 9:00  
Wydział Nauk Biologicznych, sala im. Kuntzego  

http://www.irka.uni.wroc.pl/


ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław 

I tura 15 i 17.09.2021 r., od godz. 9:30  
Wydział Nauk Biologicznych, sala im. Kuntzego  
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław 
 
lub/i  
 
II tura 23.09.2021 r., od godz. 13. 
Wydział Nauk Biologicznych, sala im. Kuntzego  
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu ze 
znajomości języka obcego dla 
zainteresowanych 

Poziom B2 – 26.06.2021 r. 
Poziom B2 – 04.09.2021 r. 
Dokładne informacje znajdują się na stronie: 
http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/156 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego Do dnia 24.09.2021 r. do godz. 15. 

Termin zgłaszania propozycji 
tematów badawczych 

I tura 01-20.06.2021 r.  
II tura 30.08.2021 r. – 03.09.2021 r. 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiczną 

Rozmowa kwalifikacyjna w formie zdalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 13  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE FIZYKI  I ASTRONOMII 
w dyscyplinie naukowej: 

nauki fizyczne, astronomia 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji  01.06.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

28.06.2021 r. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Do dnia 28.06.2021 r. do godz. 14:00 
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, 
pok.102,   
pl. Maxa Borna 9 
50-204 Wrocław  
 
lub do dnia 28.06.2021 r. za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  
 
(na wniosek aplikującego) 
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu   Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej   
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Do dnia 23.09.2021 r. 

Termin i miejsce rozmowy 
kwalifikacyjnej 

06.07.2021 r., godz.10:00  
W przypadku rozmowy stacjonarnej:  
Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119   
pl. Maxa Borna 9   
50-204 Wrocław 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 

08.07.2021 r.   
Instytut Fizyki Doświadczalnej, tablica ogłoszeń 
przy wejściu do Dziekanatu Wydziału Fizyki i 
Astronomii, pok. 102   
pl. Maxa Borna 9  
50-204 Wrocław 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca obe
cną sytuację epidemiczną 
 

W przypadku braku możliwości 
przeprowadzenia rekrutacji bezpośredniej 
powyższy harmonogram oraz zasady rekrutacji 
pozostają bez zmian. Jednak w takim przypadku 
rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w systemie 
zdalnym w trybie synchronicznym za pomocą 
wybranej platformy wideokonferencyjnej. 
 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
w przypadku niewypełnienia limitu podczas pierwszej rekrutacji (stosownie do § 13 

ust. 5 uchwały nr 162/2020 Senatu UWr z dnia 16 grudnia 2020 r.) 
Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji  30.07.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

13.09.2021 r. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów   

Do dnia 13.09.2021 r. do godz. 14:00  
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102,  
pl. Maxa Borna 9   
50-204 Wrocław 
 
lub do dnia 13.09.2021 r. za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl 
(na wniosek aplikującego)  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej   
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Do dnia 23.09.2021 r. 

Termin i miejsce rozmowy 
kwalifikacyjnej 

17.09.2021 r., godz.10:00  
W przypadku rozmowy stacjonarnej: Instytut 
Fizyki Doświadczalnej, sala 119   
pl. Maxa Borna 9   
50-204 Wrocław 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 

21.09.2021 r.   
Instytut Fizyki Doświadczalnej, tablica ogłoszeń 
przy wejściu do Dziekanatu Wydziału Fizyki i 
Astronomii, pok. 102   
pl. Maxa Borna 9    
50-204 Wrocław 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca  
obecną sytuację epidemiczną  
 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia 
rekrutacji bezpośredniej powyższy 
harmonogram oraz zasady rekrutacji pozostają 
bez zmian. Jednak w takim przypadku rozmowa 
kwalifikacyjna odbędzie się w systemie zdalnym 
w trybie synchronicznym za pomocą wybranej 
platformy wideokonferencyjnej.  
 

 

 

 

 

 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Załącznik Nr 14  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII 
w dyscyplinie naukowej: 

nauki chemiczne 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji  01.06.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

05.07.2021 r. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

Od dnia 28.06.2021 r. do dnia 05.07.2021 r. 
(tylko w dni robocze) 
Dziekanat Wydziału Chemii  
ul. F. Joliot-Curie 14  
50-383 Wrocław  
 
lub za pośrednictwem strony: 
www.irka.uni.wroc.pl 
(na wniosek aplikującego)  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej   
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Do dnia 06.08.2021 r.   

Termin i miejsce rozmowy 
kwalifikacyjnej 14-16.07.2021r.  w godz. 9:00-17:00 (zdalnie) 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 23.07.2021 r. do godz. 12:00 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca  
obecną sytuację epidemiczną 
 

Rozmowa kwalifikacyjna przez MS Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE MATEMATYKI 
w dyscyplinie naukowej: 

matematyka 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji  01.06.2021 r.** 
Ostatni dzień elektronicznej 
rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

22.06. 2021 r.** do godz. 10:00. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Do dnia 22.06.2021 r., do godz. 13:00.  

Dla tegorocznych absolwentów dostarczenie 
dyplomu do dnia 22.09.2021 r. do godz. 13:00 
(zgodnie z uchwałą Nr 162/2020 Senatu UWr - 
załącznik nr 4). 

50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4, 
Instytut Matematyczny, pok. 303 

lub do dnia 22.06.2021 r., do godz. 10:00 

za pośrednictwem strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

(na wniosek aplikującego) 
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej   
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji 
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego na program kształcenia 
rozpoczynający się w roku akademickim 
2021/2022 

Do dnia 22.09.2021 r., do godz. 13:00. 

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego* 

24.06.2021 r., godz. 10-14** 

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

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 28.06.2021 r.  

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca  
obecną sytuację epidemiczną 

 

*W przypadkach uzasadnionych sytuacją 
epidemiczną dopuszcza się przeprowadzenie 
egzaminu w formie zdalnej, przy  
uwzględnieniu § 11 Uchwały Nr 162/2020 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
na program kształcenia rozpoczynający się w 
roku akademickim 2021/2022 

Dodatkowe  informacje 

** W przypadku niewypełnienia limitu miejsc 
może odbyć się dodatkowa rekrutacja do 
Kolegium Doktorskiego Matematyki. Sposób 
przygotowania właściwego wniosku regulują 
przepisy zawarte w Uchwale Nr 162/2020 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie 
zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na 
program kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim  
2021/2022.  
Harmonogram ewentualnej rekrutacji 
dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych 
miejsc, zostanie ogłoszony w terminie 
późniejszym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 16  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE INFORMATYKI 
w dyscyplinie naukowej: 

informatyka 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 01.06.2021 r. 

Ostatni dzień elektronicznej 
rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych (decyduje data 
wykonania przelewu) 

22.06.2021 r. do godz. 10:00. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Do dnia 22.06.2021 r., do godz. 13:00.  

Dla tegorocznych absolwentów dostarczenie 
dyplomu do dnia 22.09.2021 r. do godz. 13:00 
(zgodnie z uchwałą Nr 162/2020 Senatu UWr - 
załącznik nr 5). 

50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4, 
Instytut Matematyczny, pok. 303. 

lub do dnia 22.06.2021 r., do godz. 10:00 

za pośrednictwem strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

(na wniosek aplikującego) 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały   Nr 162/2020 Senatu   Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji 
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego na program kształcenia 
rozpoczynający się w roku akademickim 
2021/2022 

Do dnia 22.09.2021 r., do godz. 13:00 

Termin i miejsce ustnego egzaminu 
kwalifikacyjnego (rozmowy 
kwalifikacyjnej)* 

25.06.2021 r. od godz. 11:00  
 
Instytut Informatyki, sala 310  
ul. Joliot-Curie 15, 50-384 Wrocław 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 28.06.2021 r.  

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca  
obecną sytuację epidemiczną 

 

* W przypadkach uzasadnionych sytuacją 
epidemiczną dopuszcza się przeprowadzenie 
egzaminu w formie zdalnej, przy uwzględnieniu 
§ 11 Uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 
2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na 
program kształcenia rozpoczynający się w roku 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


akademickim 2021/2022. 
O dokładnym harmonogramie rozmów 
kwalifikacyjnych kandydaci zostaną 
powiadomieni drogą e-mailową. 
 

 

 


