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HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ 
NA  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ   

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 NA KIERUNKI PROWADZONE W FILII W JELENIEJ GÓRZE 

W rekrutacji mogą brać udział Kandydaci posiadający dyplom co najmniej pierwszego stopnia lub planujący 
obronę pracy dyplomowej do 06 października 2020 roku 

29 września -   
08 października  
(do godz. 23:59) 

Rejestracja Kandydatów w 
systemie elektronicznej 

rejestracji kandydatów – IRK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opłata rekrutacyjna 

Podczas rejestracji  należy utworzyć konto 
rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, 
wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać 
kierunek/kierunki studiów, wnieść opłatę 
rekrutacyjną w wysokości 85 zł  za każde zgłoszenie 
na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie 
wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. Opłata 
rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 
 
Dnia 08 października o godzinie 23:59 system 
zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości 
rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany 
kierunek/kierunki studiów 
 
Do 08 października należy wnieść obowiązkowo 
opłatę rekrutacyjną. 
Opłata rekrutacyjna powinna zostać zaksięgowana 
na koncie Kandydata w systemie IRK przed złożeniem 
dokumentów w Komisji, co oznacza konieczność 
pilnego wykonania przelewu. W przypadku, gdy 
opłata nie zostanie potwierdzona w systemie, 
kandydat zobowiązany jest wgrać do systemu IRK 
potwierdzenie przelewu opłaty (najpóźniej do dnia 
09.10.2020 do godz. 8:00) Opłata rekrutacyjna nie 
podlega zwrotowi. 
 

09 października 
(piątek do godz. 
10:00) 

Ogłoszenie listy  Kandydatów 
zakwalifikowanych na 

rozmowę kwalifikacyjną 
(w formie komunikatu w 
systemie elektronicznej 

rejestracji kandydatów - IRK) 
 
 

Na podstawie § 3 punkt 5 
Uchwały R.0000.57.2019 

Senatu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 
Dziekan Filii może postanowić 
o przeprowadzeniu wolnego 

naboru kandydatów na 
pierwszy rok studiów drugiego 

stopnia 
 

Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK 
w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja 
„Zakwalifikowany”, a okienku „Komentarz” pojawi 
się informacja o miejscu i terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
 
 
 
W przypadku ogłoszenia wolnego naboru na 
indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w 
okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja 
„Zakwalifikowany”, a okienku „Komentarz” 
informacja o miejscu i terminie składania 
dokumentów. 

10 października 
(sobota) 
 
 
 

Rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli 
Dziekan Filii postanowi o 

przeprowadzeniu rozmowy 
kwalifikacyjnej 

 

Kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do 
rozmowy kwalifikacyjnej we wskazanym przez 
Komisję terminie. Nieprzystąpienie do rozmowy 
kwalifikacyjnej w tym terminie oznacza rezygnację 
Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia. 



10 października 
(sobota 
do godz. 10:00) 

Wyniki rozmowy 
kwalifikacyjnej, jeżeli Dziekan 

Filii postanowi o 
przeprowadzeniu rozmowy 

kwalifikacyjnej 

U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą 
liczbę punktów na rozmowie kwalifikacyjnej, w 
okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja 
„Zakwalifikowany”, a w „Komentarzu” informacja o 
miejscu i terminie składania dokumentów. 
 

09 października 
(piątek 
w godz. 11:00-
15:00) 
 
 
 
10 października 
(sobota w godz. 
11:00- 12:00) 
 
 
 
 
 
 
 
12 października 
(poniedziałek w 
godz. 8:00-15:00) 
 

Składanie dokumentów przez 
Kandydatów w przypadku 
postanowienia o wolnym 

naborze 
 
 
 

Składanie dokumentów przez 
Kandydatów 

zakwalifikowanych 
na podstawie wyniku rozmowy 
kwalifikacyjnej (jeżeli Dziekan 

Filii postanowi o 
przeprowadzeniu rozmowy 

kwalifikacyjnej) 
 
 

Ostatni dzień składania 
dokumentów przez wszystkich 

zakwalifikowanych 
Kandydatów 

Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, 
przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia 
zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. 
Podany termin, 12 października, oznacza jednak datę 
dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, 
a nie datę wysłania przesyłki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Złożenie dokumentów do tego terminu jest 
gwarancją przyjęcia na studia. 
 
 

12 października  
godz. 15:00 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 
na indywidualnych kontach 

Kandydatów w systemie 
elektronicznej rejestracji 

kandydatów IRK 

Zatwierdzenie list przyjętych na studia. 
   
 
                   Zakończenie rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


