
ZARZĄDZENIE Nr 138/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

 

zmieniające zarządzenie Nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji 

 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji 

procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się 

w roku akademickim 2022/2023 
 

 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), § 10 ust. 3 

uchwały Nr 104/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (z późn. zm.) oraz § 8 

ust. 4 uchwały Nr 105/2021  Senatu  Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 

2021 r. w prawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (z późn. zm.) zarządza 

się, co następuje: 
 

 § 1. W Procedurze rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 

(IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające 

się w roku akademickim 2022/2023 stanowiącej Załącznik do zarządzenia Nr 90/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w § 2 w ust. 1 w pkt 3 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) lit. a otrzymuje brzmienie: 
 

„a) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w roku 2004 

i wcześniej (w trybie tzw. starej matury), świadectwem dojrzałości uzyskanym 

w trybie nowej matury w roku 2002 oraz 2005-2022 (tzw. nowa matura), lub 

dyplomem matury międzynarodowej (IB) uzyskanym w roku 2021 i wcześniej, 

wprowadza wyniki egzaminu maturalnego i inne oceny brane pod uwagę 

w procesie rekrutacji na wybranych kierunkach studiów,”; 

 

2) uchyla się lit. b. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

ds. nauczania. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

        prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

            R E K T O R  

 


