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HARMONOGRAM REKRUTACJI 2016/2017 
STUDIA STACJONARNE 

ADMINISTRACJA,  II STOPIEŃ 

Specjalność w języku angielskim  
ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS 
 

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 

1  kwietnia 2016 r. 

Termin składania dokumentów 

14,15,18,20,21 lipca 2016 r. godz. 10:00-16:00, sala 06B  

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 

18  września 2016 r. 

Termin składania dokumentów 

22,25 lipca 2016 r. godz. 10:00-16:00, sala 07B 

12-21 września 2016 r. godz. 11:00-15:00, sala 07B 

(ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław)  

Ogłoszenie listy przyjętych na studia  

22 września 2016 r. godz. 15:00 

OBOWIĄZKOWO 

 Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu lub 

zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 

jednolitych magisterskich; 

 Kompletny formularz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez 

kandydata; 

 Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu; 

 Fotografia – 1 szt.; 

 oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach 

studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i 

podpisane przez kandydata   

 

Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem 

uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim, znajdujący się 

na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: 

 

 kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego 

dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z 
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oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową 

Komisje Rekrutacyjną; 

 tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1, wykonanego 

przez polskiego tłumacza przysięgłego; 

  podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego 

przez kandydata; 

 zaświadczenia o znajomości języka polskiego (nie dotyczy obywateli polskich); 

 kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na 

okres kształcenia w Polsce lub Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 

kserokopii umowy z NFZ (nie dotyczy obywateli polskich)poświadczonej przez 

Uniwersytet Wrocławski; 

 kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem 

potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną; 

 kserokopii dokumentu uprawniającego do pobytu W Polsce wraz z oryginałem 

do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję 

Rekrutacyjną (nie dotyczy obywateli polskich); 

 zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia; 

 jednej fotografii 

 


