
 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 171/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 lipca 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu 

rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej 

kształcenie 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.), w związku z § 1 ust. 5 uchwały 

Nr 140/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 

zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program 

kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 zarządza się, co następuje: 

 § 1. W zarządzeniu Nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 

maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 

2022/2023 wprowadza się następujące zmiany:  

1) Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje  brzmienie Załącznika Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

2) Załącznik Nr 13 do zarządzenia otrzymuje  brzmienie Załącznika Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 171/2022 
z dnia 15 lipca 2022 r. 
 
Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 110/2022 
z dnia 11 maja 2022 r. 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO 
w dyscyplinach naukowych: 

językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach 
 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji 

1 czerwca 2022 r. 

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

6 września 2022 r. godz. 10.00 

Termin  i miejsce składania 
dokumentów  

W dniach 2, 5, 6 września 2022 r. do godziny 
13.00 
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 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU 
WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2022/2023 

Ostateczny termin złożenia 

dokumentów w wersji papierowej w 

przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 

i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z 

dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad 

rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego na program 

kształcenia rozpoczynający się w roku 

akademickim 2022/2023 

Do dnia 23 września 2022 r.  

 

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego 

15, 16 września 2022 r. o godz. 10.00 
Budynek Wydziału Filologicznego,  
sala: 205, 219 i 306 
pl. Biskupa Nankiera 15 b  
50-140 Wrocław 
 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 

I etap: 13 września 2022 r. godz. 13.00: 
wyniki pierwszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego (Kandydat, którego projekt 
badawczy został oceniony negatywnie, po tym 
etapie kończy postępowanie kwalifikacyjne i 
nie przystępuje do etapu drugiego) 
 
II etap: 20 września 2022 r.  godz. 13.00  

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 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 171/2022 
z dnia 15 lipca 2022 r. 

 

Załącznik Nr 13  
do zarządzenia Nr 110/2022 
z dnia 11 maja 2022 r. 

 
KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK BIOLOGICZNYCH 

w dyscyplinie naukowej: 
nauki biologiczne 

 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej 
rejestracji 

1 czerwca 2022 r. 

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

5 września 2022 r. godz. 10:00 

Termin i miejsce składania 
dokumentów  

Od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 
2022 r. do godz. 15:00  
Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41  
51-148 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 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU 
WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2022/2023 

Ostateczny termin złożenia 

dokumentów w wersji papierowej w 

przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 

i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z 

dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad 

rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego na program 

kształcenia rozpoczynający się w roku 

akademickim 2022/2023 

Do dnia 23 września 2022 r. do godz. 15:00  
Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41  
51-148 Wrocław  
  

 

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego 

I termin - 12 i 13 września 2022 r. o godz. 
9:00 
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu 
miejsc w I terminie) - 20 września 2022 r.  
o godz. 9:00; 
ul. Przybyszewskiego 63, sala nr 37 
51-148 Wrocław 
 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 
 

22 września 2022 r. godz. 13:00 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiczną 

Rozmowa kwalifikacyjna w formie zdalnej. 

 


