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HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021
STUDIA STACJONARNE
I STOPIEŃ

EKONOMIA
Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
15 maja 2020 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
13 sierpnia 2020 r.
Termin postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów z maturą zagraniczną
i cudzoziemców
18 sierpnia 2020 r. godz. 12.00 p. 305 A
(ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław)
Ogłoszenie listy osób do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
I tura - 20 sierpnia 2020 r.
II tura – 27 sierpnia 2020 r. (jeżeli limit w I turze nie zostanie wyczerpany)
III tura – 2 września 2020 r. (jeżeli limit w II turze nie zostanie wyczerpany)
Termin składania dokumentów

I TURA 21, 24, 25, 26 sierpnia 2020 r. godz. 10:00-16:00, Hol budynku D
II TURA 28, 31 sierpnia i 1 września 2020 godz. 10:00 – 16:00, Hol budynku D
III TURA 3, 4 września 2020 godz. 11:00 – 13:00, Hol budynku D
(wejście od ul. Kuźniczej, 50-138 Wrocław)
Ogłoszenie listy przyjętych na studia
I tura - 27 sierpnia 2020 r.
II tura – 2 września 2020 r. (jeżeli limit w I turze nie zostanie wyczerpany)
III tura – 7 września 2020 r. (jeżeli limit w II turze nie zostanie wyczerpany)
OBOWIĄZKOWO


kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu;



podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata
wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy;

DODATKOWO
LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRALNEGO ORAZ LAUREACI
KONKURSÓW OGÓLNOPOLSKICH, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI W 2020 R.:


kserokopia zaświadczenia o

nabytych

uprawnieniach zwalniających

rekrutacyjnego (wraz z oryginałem do wglądu);
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z postępowania
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KANDYDACI Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ 2020:


zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;

KANDYDACI CUDZOZIEMCY:


zaświadczenie o znajomości języka polskiego tj.:
- ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w
jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
- certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
- potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu
wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata
pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,



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 świadectwem ukończenia szkoły średniej lub
innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia zobowiązani są dodatkowo
złożyć:
 kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej
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.
Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w:
 innym państwie niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o
wzajemnym uznawaniu świadectw,
zobowiązani są , dodatkowo złożyć decyzje administracyjną, wydana przez właściwego Kuratora
Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej.
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