
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2020 

Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ubiegających się o przyjęcie  

na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne 

01.06.2020 - 05.07.2020 r. do godz. 23:59 - elektroniczna rejestracja Kandydatów w systemie IRK. 

 

W tym terminie należy: 

 utworzyć konto kandydata na stronie  https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/ 

 uzupełnić wszystkie wymagane dane i wgraj zdjęcie 

 wybrać kierunek lub kierunki studiów z oferty, dokonać zgłoszenia (zapisać się w systemie IRK) 

  Załączyć skany oryginałów wymaganych dokumentów w sekcji Zgłoszenia rekrutacyjne (lista 

dokumentów poniżej) 

 wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek na indywidualne konto 

rozliczeniowe wskazane w systemie. Opłata musi zostać zaksięgowana w systemie IRK do 8 lipca 2020 

roku. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.    

Uwaga:  

a) możliwa jest rejestracja odrębnych zgłoszeń, na dowolną liczbę kierunków, w ramach tego samego 

konta rekrutacyjnego (wówczas Kandydat przystępuje do pisania egzaminu na każdy wybrany  kierunek 

studiów). Za każdy  kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną 

b) cudzoziemcy absolwenci studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

mogą wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia, jeśli obrona ich pracy dyplomowej  

odbędzie się do 27.07.2020 r.  

c) Kandydat zobowiązany jest sprawdzać swoje konto rekrutacyjne, na którym pojawią się punkty 

rekrutacyjne oraz komunikaty o aktualnym statusie zgłoszenia. Na bieżąco zapoznawać się  

z informacjami w zakładce Aktualności.   

 09.07.2020 do godz.18:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji na 75% limitu miejsc na poszczególnych 

kierunkach studiów zarezerwowanych przez Dziekana dla najlepszych absolwentów UE we Wrocławiu  pod 

względem średniej ocen z semestrów 1-5 studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku. (informacja w 

formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych Kandydatów) oraz ogłoszenie listy 

Kandydatów zakwalifikowanych do egzaminu - informacja na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (miejsce 

i termin egzaminu kwalifikacyjnego). 

10.07.2020 - 28.07.2020 do godz. 12:00 – termin składania kompletu dokumentów przez Kandydatów 

zakwalifikowanych na podstawie średniej ocen. Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub przesyłką 

kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania 

przesyłki. 

 

Egzamin kwalifikacyjny 

13.07.2020 roku  – egzamin  

Kandydat zakwalifikowany na egzamin zobowiązany jest wziąć w nim udział we wskazanym przez Komisję 

Rekrutacyjną terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją 

Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia.  

Uwaga: jeżeli liczba Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu  

w jednym dniu, egzamin może zostać przeprowadzony również w dniu 14 lipca, o czym Kandydaci zostaną 

poinformowani na indywidualnym koncie rekrutacyjnym do 9 lipca 2020. 



15.07.2020 (środa) do godz. 15:00 – wyniki egzaminu kwalifikacyjnego. U kandydatów, którzy uzyskali 

wymaganą do przyjęcia na studia liczbę punktów, pojawi się informacja Zakwalifikowany (w okienku „status 

kwalifikacji”),  a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów. 

16.07.2020  do 28.07.2020 do godz. 15:00 – składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych  

do przyjęcia na pierwszy rok po egzaminie kwalifikacyjnym. Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną 

lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie 

datę wysłania przesyłki. 

29.07.2020 do godz. 16.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej 

rejestracji kandydatów – IRK.  

 

27 sierpnia 2020 - ostatni dzień składania odpisów dyplomu ukończenia studiów przez absolwentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy wcześniej złożyli „zaświadczenie o ukończeniu studiów. 

 

28 sierpnia 2020 roku- zatwierdzenie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów. Zakończenie rekrutacji. 

Podane terminy „złożenia dokumentów” oznaczają, że w danym dniu dokumenty muszą być dostarczone  

do Komisji Rekrutacyjnej. Wraz z oryginałami dokumentów, Kandydat dostarcza także ich kserokopie oraz 

tłumaczenia przysięgłe na język polski. Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. 

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację kandydata z ubiegania się  

o przyjęcie na studia. 

Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne 

Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne zobowiązani są do dokonania 

wszystkich przedstawionych powyżej czynności  zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia płatne, który 

stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 


