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ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 stycznia 2014 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 64/2013 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad 

organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Wrocławskim na 

rok akademickim 2013/2014 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz § 8 
ust. 2 uchwały Nr 40/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2012 r. w 
sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów rozpoczynających się w roku 
akademickim 2013/2014 (z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Zasadach organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, 
jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie 
Wrocławskim na rok akademicki 2013/2014 stanowiących Załącznik do zarządzenia  
Nr 64/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., zwanych dalej 
Zasadami organizacji rekrutacji, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1 

1. Kandydaci na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie 
zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie Internetowej 
Rejestracji Kandydatów (IRK). 

2. Dostęp do systemu IRK będzie możliwy poprzez stronę internetową 
www.irka.uni.wroc.pl oraz www.rekrutacja.uni.wroc.pl w terminach 
określonych w harmonogramie rekrutacji. Harmonogram rekrutacji 
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad organizacji rekrutacji. 
Harmonogram rekrutacji śródrocznej stanowi Załącznik Nr 2 do 
niniejszych Zasad organizacji rekrutacji.”; 

 
2/ dotychczasowy Załącznik do Zasad organizacji rekrutacji staje się 

Załącznikiem Nr 1; 
3/ dodaje się Załącznik Nr 2 do Zasad organizacji rekrutacji w brzmieniu 

Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 
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Załącznik  
do zarządzenia Nr 9/2014 
z dnia 22 stycznia 2014 r. 
 
Załącznik Nr 2 
do Zasad organizacji rekrutacji 

 
REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA 
 
 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
 
 prawo – 2,5-letnie, niestacjonarne II stopnia  

  terminy 

  

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 2 grudnia 2013 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

24 stycznia 2014 

Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, 
egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/test kompetencji 

1 luty 2014 

Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia 4 luty 2014 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla pocztowego 

5-8 luty 2014 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 10 luty 2014 
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Wydział Chemii 
 

 chemia – 1,5-roczne stacjonarne II stopnia  

  terminy 

  

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 18 grudnia 2013 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

16 luty 2014 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla pocztowego 

17-18 luty 2014 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 20 luty 2014 
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Wydział Matematyki i Informatyki 
 

 
matematyka –  

stacjonarne I stopnia  
matematyka – 

stacjonarne II stopnia  
informatyka 2-letnie 

stacjonarne – II stopnia  
informatyka stacjonarne 
1,5-roczne – II stopnia  

  terminy 

  
   

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 2 stycznia 2014 7 stycznia 2014  7 stycznia 2014 7 stycznia 2014 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

12 luty 2014 16 luty 2014 17 luty 2014 17 luty 2014 

Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, 
egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/test kompetencji 

17 luty 2014 17 luty 2014 19 luty 2014 19 luty 2014 

Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia 17 luty 2014 - - - 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla pocztowego 

18-20 luty 2014 10-14, 17-18 luty 2014 10-14, 17-19 luty 2014 10-14, 17-19 luty 2014 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 20 luty 2014 21 luty 2014 21 luty 2014 21 luty 2014 
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Wydział Fizyki i Astronomii 
 fizyka techniczna – stacjonarne 1,5-roczne II stopnia  

  terminy 

  

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 7 stycznia 2014 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

13 luty 2014 

Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, 
egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/test kompetencji 

14 luty 2014 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla pocztowego 

14-21 luty 2014 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 24 luty 2014 
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Wydział Nauk Społecznych 

 
dyplomacja europejska – niestacjonarne  

I stopnia  
dyplomacja europejska – niestacjonarne  

II stopnia  

  terminy 

   

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 2 stycznia 2014 2 stycznia 2014 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

23 luty 2014 23 luty 2014 

Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia 26 luty 2014 26 luty 2014 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla pocztowego 

26-27 luty 2014 26-27 luty 2014 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 28 luty 2014 28 luty 2014 

 
 


