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HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023 
STUDIA STACJONARNE 

II STOPNIA 

LL.M. International and European Law 

 
Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK dla obywateli Polskich 

I nabór 1 czerwca 2022 r.  

II nabór 27 lipca 2022 r. 

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC dla cudzoziemców 

4 marca 2022 r.  

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli Polskich  

I nabór 7 lipca 2022 r.  

II nabór 20 września 2022 r. 

CUDZOZIEMCY Ostatni dzień składania aplikacji i wnoszenia opłat rejestracyjnych (decyduje data 

wpływu na konto UWr) 

31 sierpnia 2022 r.  

20 EURO na konto walutowe Uniwersytetu Wrocławskiego PL57 1090 2398 0000 0001 0899 3964 

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) obywatele 

Polski 

I nabór 14 lipca 2022 r.  

II nabór 22 września 2022 r. 

Termin składania dokumentów obywatele Polski 

15, 18, 19, 20 lipca 2022 r. godz. 10:00-16:00, sala 07B 

23, 26 września 2022  r. godz. 10:00 – 16:00, sala 07B 

(ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław) 

CUDZOZIEMCY Zakończenie przyjmowania brakujących dokumentów 

do 9 września 2022 r.  

Ogłoszenie listy przyjętych na studia obywatele Polski  

I nabór 21 lipca 2022 r.   

II nabór do 27 września 2022 r.      

CUDZOZIEMCY Ogłoszenie wyników rekrutacji 

do 16 września 2022 r.   
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CUDZOZIEMCY Ostateczna data złożenia oryginalnych dokumentów lub notarialnie 

poświadczonych kopii - niezwłocznie po przyjeździe studenta, jednak nie później niż 28.10.2022  
 

OBOWIĄZKOWO  

 kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu lub zaświadczenie o ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;  

 podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata wraz z 

oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią umowy; 

 zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w 

skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku 

angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu 

Wrocławskiego na poziomie B2, 

- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium 

Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage) lub inne 

równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego 

zwolnieni są kandydaci: 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na 

ukończonych studiach, 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, 

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on 

wykazany w suplemencie do dyplomu.   
 

DODATKOWO  

KANDYDACI CUDZOZIEMCY: 

 kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejska 

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopia umowy z NFZ poświadczona przez osobę 

przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim; 

 potwierdzenie legalizacji pobytu; 

 potwierdzenie uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności. 

DOKUMENTY WYDANE ZA GRANICĄ: 

Kandydaci na studia legitymujący się wydanym za granicą dyplomem  lub innym dokumentem uprawniającym 

do ubiegania się o przyjęcie na studia zobowiązani są dodatkowo złożyć: 

 kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego 

do ubiegania się o przyjęcia na studia wraz z oryginałem do wglądu; 

 tłumaczenie na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy 

przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP, dokumentów, których oryginały wydane są w języku 

innym niż język polski, a są w wykazie dokumentów obowiązkowych i dodatkowych do przyjęcia na 

studia. 


