
Zarządzenie 

 

Kierownika Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 11 września 2015 r. 

 

w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz rozmowy 

kwalifikacyjnej dla cudzoziemców na stacjonarne studia doktoranckie w roku 2015 

 

§1 

Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały Rady Wydziału nr 163/XII/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie 

określenia zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych                 

w roku akademickim 2015/2016, ustalam następujące zasady prowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na 

studia doktoranckie: 

1) Część pisemna egzaminu (dla wszystkich kandydatów) rozpocznie się w dniu 21 września 2015 r. 

(poniedziałek) o godzinie 08:00 i będzie prowadzona w sali Amfiteatr AC w budynku C WPAE,                

przy ul. Więziennej 8/12; 

 

2) Część ustna egzaminu dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Instytutu Nauk Ekonomicznych 

oraz rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do tej jednostki będzie odbywała się w pokoju nr 4                      

w budynku A WPAE, przy ul. Uniwersyteckiej 22-26 w dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) o 

godzinie 13:00; 

 

3) Dla kandydatów: 

 ze specjalności prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo pracy; 

 ze specjalności prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego;  

 ze specjalności nauki kryminologiczne; 

 ze specjalności teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne; 

 ze specjalności historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie; 

 ze specjalności nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe, materialne i procesowe; 

 ze specjalności prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie;  

 

część ustna egzaminu będzie odbywała się w dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) w sali Rady 

Wydziału (nr 119) w budynku A WPAE, przy ul. Uniwersyteckiej 22-26 od godziny 14:30; 

 

4) Rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców odbędzie się w dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek)                                 

w sali Rady Wydziału (nr 119) w budynku A WPAE, przy ul. Uniwersyteckiej 22-26 od godziny 

14:30. 

 

§2 

Zarządzenie zostanie ogłoszone przez opublikowanie na stronie internetowej oraz zamieszczenie na tablicy 

ogłoszeń. 

 

Kierownik 

Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych 
dr hab. Tomasz Kalisz, prof. nadzw. UWr 


