
ZARZĄDZENIE Nr 131/2014 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 grudnia 2014 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
 z dnia 9 kwietnia 2014 r.  w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji  
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji 

procesu rekrutacji  na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 
jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się 

w roku akademickim 2014/2015 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz § 8 
ust. 2 uchwały Nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów rozpoczynających się 
w roku akademickim 2014/2015 (z późniejszymi zmianami),  zarządza się, co następuje:  
 
 § 1. W Procedurze rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 
(IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające 
się w roku akademickim 2014/2015, stanowiącej Załącznik do zarządzenia Nr 42/2014 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r., zwanej dalej „Procedurą 
rekrutacji”, wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1/ w § 4 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
         

„5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna lub Dziekan (lub upowaŜniony pracownik) 
sprawdzają w systemie IRK poprawność zdjęcia dołączonego przez kandydata, 
dokonują ewentualnej korekty (kadrowania zdjęcia), a następnie akceptują lub 
odrzucają zdjęcie. W przypadku odrzucenia zdjęcia kandydat otrzymuje na 
indywidualne konto w IRKa informację o przyczynie odrzucenia zdjęcia. Kandydat 
na studia ma obowiązek ponownego dołączenia zdjęcia spełniającego wymagania 
określone w § 2 pkt 6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna lub Dziekan (lub 
upowaŜniony pracownik) akceptuje dołączone zdjęcie jeŜeli spełnia wskazane 
wymagania.”; 

 
2/ w § 4 uchyla się ust. 6; 
 
3/ w § 7 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu: 
 

„7) oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych 
kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z 
systemu IRK i podpisane przez kandydata (dotyczy tylko kandydatów na 
studia stacjonarne)”; 

 
4/ w § 8 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu: 
 

„7) oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych 
kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z 
systemu IRK i podpisane przez kandydata (dotyczy tylko kandydatów na 
studia stacjonarne)”; 

 
 
 
 
 



 5/ w § 14 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie: 
 

„3. Uczelnia nie drukuje Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ze zdjęciem 
dołączonym przez kandydata, które nie spełnia wymogów określonych w § 2 
pkt 6. 
 
 4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna lub Dziekan (lub upowaŜniony pracownik) 
sprawdzają w systemie IRK poprawność zdjęcia dołączonego przez kandydata, 
dokonują ewentualnej korekty (kadrowania zdjęcia), a następnie akceptują lub 
odrzucają zdjęcie. W przypadku odrzucenia zdjęcia kandydat otrzymuje na 
indywidualne konto w IRKa informację o przyczynie odrzucenia zdjęcia. Kandydat 
na studia ma obowiązek ponownego dołączenia zdjęcia spełniającego wymagania 
określone w § 2 pkt 6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna lub Dziekan (lub 
upowaŜniony pracownik) akceptuje dołączone zdjęcie jeŜeli spełnia wskazane 
wymagania.”; 
 
6/ w § 19 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie: 

 
„3. Uczelnia nie drukuje Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ze zdjęciem 
dołączonym przez kandydata, które nie spełnia wymogów określonych w § 2 
pkt 6. 
 
 4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna lub Dziekan (lub upowaŜniony pracownik) 
sprawdzają w systemie IRK poprawność zdjęcia dołączonego przez kandydata, 
dokonują ewentualnej korekty (kadrowania zdjęcia), a następnie akceptują lub 
odrzucają zdjęcie. W przypadku odrzucenia zdjęcia kandydat otrzymuje na 
indywidualne konto w IRKa informację o przyczynie odrzucenia zdjęcia. Kandydat 
na studia ma obowiązek ponownego dołączenia zdjęcia spełniającego wymagania 
określone w § 2 pkt 6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna lub Dziekan (lub 
upowaŜniony pracownik) akceptuje dołączone zdjęcie jeŜeli spełnia wskazane 
wymagania.”; 
 
7/ po dziale II dodaje się dział III w następującym brzmieniu: 
 
„III.  Śródroczna rekrutacja na studia prowadzone w języku 
polskim/języku angielskim 
 

§ 27 
Harmonogram śródrocznej rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim lub 
w języku angielskim określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury rekrutacji.”; 
 

 8/  dodaje się Załącznik Nr 3 do Procedury rekrutacji w brzmieniu Załącznika do 
niniejszego zarządzenia. 
 

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
          R E K T O R 



                Załącznik  
                do zarządzenia Nr 131/2014 
                z dnia 12 grudnia 2014 r. 

 
Załącznik Nr 3 

                do Procedury rekrutacji 
                 
 

 
 
 
 
 

REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA 
 
 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
 

 
prawo – 2,5-letnie, niestacjonarne II 

stopnia 

LL.B. International and European Law 
(prawo międzynarodowe i 

europejskie) I stopnia stacjonarne 
 (w j. angielskim) 

  terminy 
 

terminy 

  
 

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

03 luty 2015 03 luty 2015 

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

7 luty 2015 
 
- 

Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia 10 luty 2015 
 

10 luty 2015 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla pocztowego 

11-14 luty 2015 
 

11-14 luty 2015 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 16 luty 2015 
 

16 luty 2015 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wydział Chemii 
 
 chemia – 1,5-roczne stacjonarne II stopnia  

  terminy 

  

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 15 grudnia 2014 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

31 stycznia 2015 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla pocztowego 

02 –06, 9-10 luty 2015 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 11 luty 2015 

 
 
 
 
Wydział Matematyki i Informatyki 
 

 

matematyka –  
stacjonarne I stopnia  

matematyka – 
stacjonarne II stopnia  

informatyka  
stacjonarne 2-letnie  II 

stopnia  

informatyka stacjonarne 
1,5-roczne  II stopnia  

  terminy 

  
   

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

11 luty 2015 15 luty 2015 17 luty 2015 17 luty 2015 

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

16 luty 2015 16 luty 2014 18 luty 2015 18 luty 2015 

Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia 16 luty 2015 - - - 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla pocztowego 

17-19 luty 2015 09-13, 16-17 luty 2015 09-13, 16-18 luty 2015 09-13, 16-18 luty 2015 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 19 luty 2015 20 luty 2015 20 luty 2015 20 luty 2015 



 
 
 
Wydział Fizyki i Astronomii 
 

 
fizyka techniczna – stacjonarne 

1,5-roczne II stopnia  
fizyka – stacjonarne I stopnia 

(3,5 letnie) 

  
 

terminy 

  
 

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 15 grudnia 2014 
 

15 grudnia 2014 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

18 luty 2015 
 

9 luty 2015 

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

19 luty 2015 
 

10 luty 2015 

Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia - 
 

10 luty 2015 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla pocztowego 

16 -19 luty 2015 
 

10 – 13 luty 2015 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 20 luty 2015 
 

16 luty 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wydział Nauk Społecznych 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

dyplomacja 
europejska – 

niestacjonarne 
I stopnia 

 
 
 
 

dyplomacja 
europejska – 

niestacjonarne 
II stopnia 

europeistyka 
specjalność EU 

REGIONAL POLICY-
stacjonarne II 
stopnia (w j. 
angielskim) 

politologia 
specjalność 

COMPARATIVE 
POLITICS, I stopnia 
stacjonarne (w j. 

angielskim 

polityka publiczna II stopnia stacjonarne; 
politologia specjalność CENTRAL AND 
EAST EUROPEAN STUDIES, II stopnia 

stacjonarne (w j. angielskim); 
 politologia specjalność DEMOCRACY AND 

DEVELOPMENT IN EUROPE AND 
CAUCASUS, II stopnia stacjonarne  

(w j. angielskim);  
 politologia specjalność POLITICAL 

COMMUNICATION, stacjonarne II stopnia 
(w j. angielskim)  

politologia specjalność PUBLIC 
ADMINISTRATION, II stopnia stacjonarne 

(w j. angielskim); 
politologia specjalność PUBLIC POLICY, 

stacjonarne II stopnia  
(w j. angielskim 

 

  terminy 
 

  
    

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 
 

15 grudnia 2014 

Ostatni dzień rejestracji i 
wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

23 luty 2015 23 luty 2015 10 luty 2015 21 stycznia 2015 
 

21 stycznia 2015 

Ogłoszenie I listy osób do 
przyjęcia 

1 - 24 luty 2015 - - 
 

22 stycznia 2015 
 
- 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla 

pocztowego 

17-20, 23-26 luty 
2015 

17-20, 23-26 luty 
2015 

16-18 luty 2015 26-27 stycznia 2015 
 

26-27 stycznia 2015 

Ogłoszenie listy przyjętych 
na studia 

27 luty 2015 27 luty 2015 20 luty 2015 28 stycznia 2015 
 

28 stycznia 2015 
 

 
 
 
 



 
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
 
 
 
 

 

Dziedzictwo kultury 
materialnej – ochrona, 

promocja, 
gospodarowanie –  

I stopnia 
niestacjonarne 

Historia – I stopnia 
niestacjonarne 

Historia –  
II stopnia 

niestacjonarne (2 i 
2,5-letnie) 

Kulturoznawstwo  
I stopnia 

niestacjonarne 

 
Kulturoznawstwo  

II stopnia 
niestacjonarne 

  terminy 
 

  
    

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 15 grudnia 2014 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych 

26 stycznia 2015 26 stycznia 2015 26 stycznia 2015 26 stycznia 2015 26 stycznia 2015 

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

27 stycznia 2015 27 stycznia 2015 27 stycznia 2015 27 stycznia 2015 27 stycznia 2015 

Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia 27 stycznia 2015 27 stycznia 2015 - 27 stycznia 2015 
 
- 

Przyjmowanie dokumentów 
 nie decyduje data stempla 

pocztowego 
28 – 30 stycznia 2015 28 – 30 stycznia 2015 28 – 30 stycznia 2015 

28 – 31 stycznia, 
 2 – 7 luty 2015  

28 – 31 stycznia, 
 2 – 7 luty 2015  

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 03 luty 2015 03 luty 2015 03 luty 2015 9 luty 2015 9 luty 2015 

 
 

 


