ZARZĄDZENIE Nr 71/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 8 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji
Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w
Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 1 ust. 5 uchwały
Nr 8/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021
zarządza się, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu
rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku
akademickim 2020/2021, wprowadzonej zarządzeniem Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 14 maja 2020 r. otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do
spraw nauczania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Adam Jezierski
REKTOR

Załącznik
do zarządzenia Nr 71/2020
z dnia 8 czerwca 2020 r.
Załącznik nr 1
do Procedury rejestracji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
KOLEGIUM DOKTORSKIE MATEMATYKI
w dyscyplinie naukowej:
matematyka
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
13.06.2020r.
rekrutacyjnych (decyduje data wykonania
przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
do 22.06.2020r. do godz. 13:15
elektronicznie na adres e-mail:
ewa.lamch@uwr.edu.pl
Termin i miejsce egzaminu pisemnego
23.06.2020r. w godz. od 10:00 do 14:00
W zależności od sytuacji epidemicznej
egzamin odbędzie się:
Instytut Matematyczny, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
lub zostanie przeprowadzony zdalnie.
Termin wywieszenia listy rankingowej z
25.06.2020r. o godz. 10:00
informacją o osobach zakwalifikowanych
oraz ogłoszenie wyników w systemie IRKa
Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia
do 25.09.2020r.
studiów wyższych (dotyczy tylko
tegorocznych absolwentów)

KOLEGIUM DOKTORSKIE INFORMATYKI
w dyscyplinie naukowej:
informatyka
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
13.06.2020r.
rekrutacyjnych (decyduje data wykonania
przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
do 23.06.2020r. do godz. 9:30
elektronicznie na adres e-mail:
ewa.lamch@uwr.edu.pl
Termin i miejsce ustnego egzaminu
23.06.2020r. od godz. 11:00
kwalifikacyjnego
W zależności od sytuacji epidemicznej
egzamin odbędzie się:
Instytut Informatyki, sala 310
ul. Joliot-Curie 15, 50-384 Wrocław
lub zostanie przeprowadzony zdalnie.
Termin wywieszenia listy rankingowej z
25.06.2020r. o godz. 10:00
informacją o osobach zakwalifikowanych
oraz ogłoszenie wyników w systemie IRKa
Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia
do 25.09.2020r.
studiów wyższych (dotyczy tylko
tegorocznych absolwentów)

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK PRAWNYCH
w dyscyplinie naukowej:
nauki prawne
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 08.09.2020r.
rekrutacyjnych (decyduje data
wykonania przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
I tura do 30.06.2020r. do godz. 15:30
II tura od 01.09.2020r. do 09.09.2020r.
do godz. 15:30

Termin i miejsce egzaminu
kwalifikacyjnego

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji w
systemie IRKa

Sekcja Obsługi Doktorantów i Doskonalenia
Kompetencji, pok. 6,
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław
nie wcześniej niż w dniu 14.09.2020r. i nie
później niż w dniu 21.09.2020r. (godziny
oraz miejsce prowadzenia egzaminu
kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone nie
później niż 07.09.2020r.)
do 23.09.2020r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
w dyscyplinie naukowej:
nauki o polityce i administracji
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla
15.05.2020r.
obywateli polskich
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
23.06.2020r.
rekrutacyjnych dla obywateli polskich
(www.irka.uni.wroc.pl)
(decyduje data wykonania przelewu)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla
15.05.2020r.
cudzoziemców
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
do 23.06.2020r.
rekrutacyjnych dla cudzoziemców
(https://international(decyduje data wykonania przelewu)
applications.uni.wroc)
Termin i miejsce składania dokumentów
23.06.2020r.
dla obywateli polskich
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,
pok. 35 ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin i miejsce składania dokumentów
do 23.06.2020r. Dokumenty składane w
dla cudzoziemców
formie elektronicznej za pośrednictwem
https://internationalapplications.uni.wroc.pl
Termin i miejsce egzaminu
03.07.2020r. godz.9:00
kwalifikacyjnego dla obywateli polskich
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Studiów Międzynarodowych, sala
229, ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu
03.07.2020r. godz. 9:00 (godzina
kwalifikacyjnego dla cudzoziemców
egzaminu w formie wideokonferencji z
kandydatem przebywającym poza Polską
jest ustalana przez Sekretarza Komisji
Rekrutacyjnej indywidualnie, przy
uwzględnieniu różnicy stref czasowych),
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Studiów Międzynarodowych, sala
229 ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
06.07.2020r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE GEOGRAFII I GEOLOGII
w dyscyplinie naukowej:
nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 31.08.2020r.
rekrutacyjnych (decyduje data
wykonania przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
do 03.09.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i
Kształtowania Środowiska
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu z języka
07.09.2020r. godz. 8:30
angielskiego
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego,
sala 336
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu
07.09.2020r. godz. 10:00
kwalifikacyjnego
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego,
sala nr 336
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
07.09.2020r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE SOCJOLOGII
w dyscyplinie naukowej:
nauki socjologiczne
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla
15.05.2020r.
obywateli polskich
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
31.08.2020r.
rekrutacyjnych dla obywateli polskich
(www.irka.uni.wroc.pl)
(decyduje data wykonania przelewu)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla
15.05.2020r.
cudzoziemców
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
31.08.2020r.
rekrutacyjnych dla cudzoziemców
(https://international(decyduje data wykonania przelewu)
applications.uni.wroc.pl)
Termin i miejsce składania dokumentów
do 31.08.2020r.
dla obywateli polskich
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,
pok. 35 ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin i miejsce składania dokumentów
do 31.08.2020r.
dla cudzoziemców
Dokumenty składane w formie
elektronicznej za pośrednictwem
https://internationalapplications.uni.wroc.pl
Termin i miejsce egzaminu
15.09.2020r. godz.10:00
kwalifikacyjnego
Instytut Socjologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Dla kandydatów z zagranicy możliwość
przeprowadzenia egzaminu w formie
wideokonferencji po uprzednim
indywidualnym ustaleniu godziny
(z uwzględnieniem różnic czasowych) z
Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
16.09.2020r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
w dyscyplinie naukowej:
nauki o bezpieczeństwie
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla
15.05.2020r.
obywateli polskich
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
31.08.2020r.
rekrutacyjnych dla obywateli polskich
(www.irka.uni.wroc.pl)
(decyduje data wykonania przelewu)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla
15.05.2020r.
cudzoziemców
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
do 31.08.2020r.
rekrutacyjnych dla cudzoziemców
(https://international(decyduje data wykonania przelewu)
applications.uni.wroc.pl)
Termin i miejsce składania dokumentów
do 31.08.2020r.
dla obywateli polskich
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,
pok. 35 ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin i miejsce składania dokumentów
do 31.08.2020r.
dla cudzoziemców
Dokumenty składane w formie
elektronicznej za pośrednictwem
(https://internationalapplications.uni.wroc.pl)
Termin i miejsc egzaminu
14.09.2020r. godz. 9:00
kwalifikacyjnego dla obywateli polskich
Wydział Nauk Społecznych, Instytut
Studiów Międzynarodowych
Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149
Wrocław
Termin i miejsce egzaminu
14.09.2020r. godz. 9:00 (godzina
kwalifikacyjnego dla cudzoziemców
egzaminu w formie wideokonferencji z
kandydatem przebywającym poza Polską
jest ustalana przez sekretarza WKR
indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy
stref czasowych)
Wydział Nauk Społecznych, Instytut
Studiów Międzynarodowych
Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149
Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
16.09.2020r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY
w dyscyplinie naukowej:
archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
rekrutacyjnych (decyduje data
wykonania przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji w
systemie IRK
Termin i miejsce wywieszenia wyników

15.05.2020r.
31.08.2020r.

03-04.09.2020r. godz.10:00-13:00
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, pok. 109 (I piętro)
50-139 Wrocław
09.09.2020r., od godz.9:00
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro)
50-139 Wrocław
10.09.2020r.
10.09.2020r.
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro)
50-139 Wrocław

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII
w dyscyplinie naukowej:
psychologia
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 31.08.2020r.
rekrutacyjnych (decyduje data
wykonania przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
01-02.09.2020r. w godz. 10:30 – 15:30
Instytut Psychologii pok.36 (sekretariat)
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu z psychologii
09.09.2020r. o godz. 9:00
dla absolwentów kierunków
Instytut Psychologii, sala 17a
niepsychologicznych
50-527 Wrocław
Termin i miejsce konkursu
09-10.09.2020r. od godz. 11:00
kwalifikacyjnego
Instytut Psychologii, sala 17a
ul. Dawida 1
50- 527 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
18.09.2020r. o godz. 10:00

KOLEGIUM DOKTORSKIE HISTORII
w dyscyplinie naukowej:
historia
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 01.09.2020r.
rekrutacyjnych (decyduje data
wykonania przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
02-11.09.2020r. godz. 9:00-10:00, 14:0015:00 Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 324
50-139 Wrocław
Termin i miejsc egzaminu
14.09.2020r., godz. 9:00
kwalifikacyjnego
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 11
50-139 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
17.09.2020r., godz. 9:00
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok.324
50-139 Wrocław

KOLEGIUM DOKTORSKIE FILOZOFII
w dyscyplinie naukowej:
filozofia
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla
15.05.2020r.
obywateli polskich
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
01.09.2020r.
rekrutacyjnych dla obywateli polskich
(www.irka.uni.wroc.pl)
(decyduje data wykonania przelewu)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla
15.05.2020r.
cudzoziemców
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat
01.09.2020r.
rekrutacyjnych dla cudzoziemców
(https://international(decyduje data wykonania przelewu)
applications.uni.wroc)
Termin i miejsce składania dokumentów
do 08.09.2020r.
dla obywateli polskich
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,

Termin i miejsce składania dokumentów
dla cudzoziemców

Termin i miejsce egzaminu
kwalifikacyjnego dla obywateli polskich

Termin i miejsce egzaminu
kwalifikacyjnego dla cudzoziemców

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji

pok. 35, ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
do 08.09.2020r. Dokumenty składane w
formie elektronicznej za pośrednictwem
https://internationalapplications.uni.wroc.pl
15.09.2020r. godz.9:00
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Filozofii, sala 104, ul. Koszarowa
3/20
51-149 Wrocław
15.09.2020r. godz. 9:00 (godzina
egzaminu w formie wideokonferencji z
kandydatem przebywającym poza Polską
jest ustalana przez Sekretarza Komisji
Rekrutacyjnej indywidualnie, przy
uwzględnieniu różnicy stref czasowych),
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Filozofii, sala 104, ul. Koszarowa
3/20
51-149 Wrocław
16.09.2020r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
w dyscyplinach naukowych:
językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 04.09.2020r. do godz. 12:00
rekrutacyjnych (decyduje data
wykonania przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
02 - 04.09.2020r. w godz. 10:00 -13:00
osobiście w Sekretariacie Komisji
Rekrutacyjnej, pl. Bp. Nankiera15b, 50140 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu
15 -16.09.2020r.,
kwalifikacyjnego
budynek Wydziału Filologicznego
pl. Bp. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
21.09.2020r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK BIOLOGICZNYCH
w dyscyplinie naukowej:
nauki biologiczne
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 14.09.2020r.
rekrutacyjnych (decyduje data
wykonania przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
do 14.09.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław*
*z powodu planowanego remontu budynku
przy ul. Kuźniczej 35 możliwa jest zmiana
miejsca składania dokumentów

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej
(jeden lub dwa – uzależniony od liczby
kandydatów)

Termin i miejsce egzaminu ze znajomości
języka obcego dla zainteresowanych

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji

I. 17.09.2020r., od godz. 9:00
Wydział Nauk Biologicznych sala nr 10
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław* lub/i
II. 18.09.2020r., od godz. 9:00
Wydział Nauk Biologicznych sala nr 10
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław*
*z powodu planowanego remontu budynku
przy ul. Kuźniczej 35 możliwa jest
zmiana miejsca rozmowy kwalifikacyjnej
27.06.2020r. (sobota) o godz. 9:00
Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych UWr, na platformie MS TEAMS,
http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/156
do 23.09.2020r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE FIZYKI I ASTRONOMII
w dyscyplinie naukowej:
nauki fizyczne, astronomia
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 11.09.2020r. (do godz. 18:00)
rekrutacyjnych (decyduje data
wykonania przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
do 14.09.2020r. do godz. 14:00
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii,
pok.102,
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 17.09.2020r., godz.10:00
Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Termin i miejsce ogłoszenia wyników
22.09.2020r.
rozmowy kwalifikacyjnej
Instytut Fizyki Doświadczalnej, tablica
ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu
Wydziału Fizyki i Astronomii, pok. 102
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII
w dyscyplinie naukowej:
nauki chemiczne
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat 11.09.2020r.
rekrutacyjnych (decyduje data
wykonania przelewu)
Termin i miejsce składania dokumentów
od 31.08 do 11.09.2020r.
Dziekanat Wydziału Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu
17-18.09.2020r.
kwalifikacyjnego
Wydział Chemii
ul. F. Joliot- Curie14
50-383 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
23.09.2020r.

