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 Uniwersytet Wrocławski 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023 

STUDIA NIESTACJONARNE 
II STOPIEŃ  

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY 

 

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rejestracyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu: 

4  maja 2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji  

28 września 2022 r.  

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 

29 września 2022 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów na Uniwersytecie Ekonomicznym: 

1.07 - 30.09.2022 r. 

poniedziałek - piątek     godz. 9:00 - 14:00 

sobota       godz. 9:00 - 12:00  

UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU ul. Komandorska 118/120, budynek Z, 

parter, pokój 003  

Termin i miejsce składania dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: 

11.07. - 28.07.2022 r. 
poniedziałek, wtorek, środa    godz. 12:00 - 15:00  

czwartek, piątek     godz.   9:00 - 12:00 

1.08. - 30.08.2022 r.  
poniedziałek – piątek    godz. 11:00 - 13:00 

1.09. - 29.09.2022 r.  

poniedziałek, wtorek     godz. 12:00 - 15:00  

środa       godz. 12:00 - 17:00 

czwartek, piątek     godz.   9:00 - 12:00   

sobota       godz.   9:00 - 13:00 

 
BIURO OBSŁUGI STUDENTA ul. Uniwersytecka 22-26, parter, pokój nr 22  

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW: 

 Wygenerowana z systemu i podpisana ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA; 

 Wygenerowane z systemu i podpisane przez Kandydata PODANIE O PRZYJĘCIE NA 

STUDIA; 

 Wygenerowane z systemu i podpisane Ślubowanie; 

 Wygenerowane z systemu i podpisane Oświadczenie studenta o zapoznaniu się i 

akceptacji warunków odpłatności za studia w UEW; 

 Oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) oraz jego kserokopia. 

Suplement tylko w przypadku, gdy stanowi część B dyplomu; *) 

 Jedna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, zgodna z wymogami 

obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisana przez Kandydata; 
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 Dowód osobisty do wglądu w celu weryfikacji danych osobowych. W przypadku 

składania dokumentów przez osobę trzecią lub wysyłanych poczta Kandydat 

zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty przy pierwszej wizycie w Dziekanacie; 

 Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł). 

*) Do czasu uzyskania oryginału dyplomu kandydat może posłużyć się wydanym w 

dziekanacie zaświadczeniem o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał/odpis dyplomu ( 
do wglądu) oraz kserokopię należy dostarczyć zgodnie z harmonogramem rekrutacji.  

Ogłoszenie listy przyjętych na studia   

30 września 2022 r.  godz. 16:00 

KONTAKT: 

Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu 

Biuro Rekrutacji, bud. Z, pok. 007 

ul. Komandorska 118/120 

53-345 Wrocław 

tel.+48 71 36 80 982 

e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji 

e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców  
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