
ZARZĄDZENIE Nr 194/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 września 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 Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika 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   
do zarządzenia Nr 194/2022 
z dnia 2 września 2022 r. 

 
Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 110/2022 

z dnia 11 maja 2022 r. 
 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY 

w dyscyplinie naukowej: 

archeologia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce 

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej 

rejestracji 

1 czerwca 2022  r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 

opłat rekrutacyjnych (decyduje data 

wykonania przelewu) 

31 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 

Termin  i miejsce składania 

dokumentów  

W dniach: 29-31 sierpnia 2022 r.,  

w godzinach 10.00-13.00 

Instytut Archeologii UWr,  

ul. Szewska 48 pok. 109 (I piętro), 

50-139 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. 

Termin i miejsce egzaminu 

kwalifikacyjnego 

8 września  2022 r., od godz. 9.00 

Instytut Historii Sztuki UWr,  

ul. Szewska 36 s. 309 

50-139 Wrocław  

Ogłoszenie wyników z postępowania 

kwalifikacyjnego 

9 września 2022 r. godz. 13.00 

Procedura postępowania 

kwalifikacyjnego uwzględniająca 

- Stacjonarnie: zachowanie wszelkich 

wymogów bezpieczeństwa (maseczki, dystans; 

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


obecną sytuację epidemiczną rozmowa rozpocznie się o godz. 9.00, 

poszczególni kandydaci będą mieli wyznaczony 

przedział czasowy swej obecności; zabieg ten 

ma na celu uniknięcie zbyt dużej liczby osób w 

jednym miejscu; 

– Cudzoziemcy mieszkający poza Polską będą 

mogli odbyć rozmowę zdalnie. 

– W razie nasilenia się kolejnej fali pandemii 

i wprowadzenia stosownych uregulowań 

odgórnych rozmowa będzie mogła odbyć się 

zdalnie dla wszystkich kandydatów. 

 

 

 

 

 


