
 

ZARZĄDZENIE Nr 145/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji kandydatów 

będących cudzoziemcami 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 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 2021 r. poz. 478), § 8 ust. 2 uchwały Nr 105/2021 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji 

cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku 

akademickim 2022/2023  (z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:  
  

§ 1. W Procedurze rejestracji kandydatów będących cudzoziemcami 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 2022/2023, 

wprowadzonej zarządzeniem Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 

marca 2022 r. w § 7 wprowadza się następujące zmiany: 

1/ ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku usprawiedliwionej niemożności bezpośredniego złożenia przez 

kandydata wymaganych oryginalnych lub notarialnie poświadczonych 

dokumentów w terminie wskazanym w harmonogramie, pozytywna decyzja o 

przyjęciu kandydata na studia będzie miała charakter decyzji warunkowej, 

określającej termin ich złożenia. Wniosek w sprawie wydania decyzji 

warunkowych składa do Rektora w terminie do 30 września 2022 r. dziekan 

wydziału na którym realizowany jest dany kierunek studiów, wraz z propozycją 

przedmiotowych terminów oraz listą osób, którym takie decyzje mają być 

wystawione. Złożenie wniosku jest równoznaczne ze zobowiązaniem wydziału 

do zapewnienia studentom, którzy otrzymają decyzje warunkowe, pełnego 

dostępu do usług edukacyjnych. Decyzja warunkowa stanowi podstawę 

wprowadzenia kandydata do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.”; 

2/ ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W razie niezawinionego niespełnienia przez kandydata warunku, o którym 

mowa w ust. 6, kandydatowi zwraca się wniesioną opłatę za pierwszy rok 

studiów, pomniejszoną o opłatę manipulacyjną. W szczególnych przypadkach 

możliwe jest przedłużenie przewidzianych w decyzji warunkowej terminów, nie 

dłużej niż do końca danego roku akademickiego.”. 

 

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

nauczania.  
  

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

   

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
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