
ZARZĄDZENIE Nr 136/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 17 września 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia rekrutacji na I rok kształcenia 

w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 

2021/2022 w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego w ramach projektu 

badawczego OPUS pt. „Dwa Oświecenia. Polacy, Żydzi i ich drogi  

do nowoczesności” na program kształcenia w dyscyplinie naukowej 

literaturoznawstwo 

  

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 – 7 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 (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

  

§ 1. Zarządza się rekrutację na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Doktorskim 

Wydziału Filologicznego w ramach projektu badawczego OPUS pt. „Dwa Oświecenia. 

Polacy, Żydzi i ich drogi do nowoczesności” na program kształcenia w dyscyplinie 

naukowej literaturoznawstwo.  

  

§ 2. Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone przy zachowaniu 

warunków i trybu rekrutacji, określonych w uchwale 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 (z późn. zm.), uwzględniających dodatkowe wymagania 

związane z realizacją projektu.  

  

  § 3. Ustala się harmonogram rekrutacji:  

 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO 

w dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo  

(w ramach projektu OPUS pt. „Dwa Oświecenia. Polacy, Żydzi i ich drogi  

o nowoczesności”)   

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji (w 

tym załączania dokumentów w wersji 

elektronicznej) 

21.09.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 

opłat rekrutacyjnych (decyduje data 

wykonania przelewu) 

21.09.2021 r. do godz. 12:00 

Ostateczny termin i miejsce załączania 

dokumentów w wersji elektronicznej 

do 21.09.2021 r. do godz. 14:00 

za pośrednictwem strony: 

www.irka.uni.wroc.pl 

Termin i miejsce składania dokumentów 

w wersji papierowej 

21.09.2021 r. do 14:00  

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej  

do Kolegium Doktorskiego Wydziału 

Filologicznego, 

pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław  

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


Termin i miejsce egzaminu 

kwalifikacyjnego 

22.09.2021, godz. 11.00 w Katedrze 

Judaistyki, ul. Świętej Jadwigi 3/4, 50-266 

Wrocław, przy zachowaniu obowiązujących 

rygorów sanitarnych.  

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia 

egzaminu w formie zdalnej (platforma 

Teams). 

Ogłoszenie wyników z postępowania 

rekrutacyjnego 

23.09.2021 r. 

 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauczania.  

  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

R E K T O R  

z pełnomocnictwa  

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr  
Prorektor ds. projektów i relacji 

międzynarodowych  


