
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Harmonogram rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia  

w roku akademickim 2016/2017 

WAŻNE  TERMINY 

I. 30.04.2016 r. do 07.07.2016 r. – elektroniczna rejestracja kandydatów – w tym czasie każdy, 
kto chce rekrutować się na II stopień bezwzględnie musi się zalogować w systemie i zrobić 
opłatę. Po tym terminie będzie to niemożliwe! 
 
 

II. 08.07.2016, do godz.15:00 – dowiesz się, czy Twoja średnia upoważnia Cię do podjęcia 
studiów bez egzaminu, o ile kandydujesz na ten sam kierunek i Wydział. 
 

III. 09.07.2016  - 27.07.2016 r. do godz. 15:00 – jeżeli TAK i jesteś już po obronie – musisz złożyć 
dokumenty.  
 

* Kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna w języku 

angielskim. Terminy rozmów ustalają odpowiednie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne – informacja w formie 

komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów i na stronie www.ue.wroc.pl. 

 

IV. 08.07.2016 r. – jeżeli Twoja średnia nie pozwoliła rekrutować się bez egzaminu  lub zmieniasz 
kierunek bądź Wydział – dowiesz się o miejscu i terminie egzaminu. Zarezerwuj sobie czas 
w dniach 11-12 lipca!     Późniejszych terminów nie będzie. 
  

V. 11.07.2016 (ZIF) i  12.07.2016 (NE) egzamin/rozmowa kwalifikacyjna.  

 

VI. 14.07.2016 r. – jeżeli pisałeś egzamin, to dowiesz się czy zdałeś. 

VII. 14.07.2016 r.  do 27.07.2016 godz. 15:00 – jeżeli TAK i jesteś po obronie - musisz złożyć 

dokumenty w Komisji rekrutacyjnej 

Uwaga: kandydaci, którzy obronili się do 27.07.2016 r. są zobowiązani są do złożenia 

dokumentów w rekrutacji podstawowej (czyli do 27.07.2016).  Kandydaci, których obrona 
zaplanowana zostanie na późniejszy termin – zobowiązani są złożyć komplet dokumentów 

niezwłocznie po egzaminie, nie później jednak niż 22 września 2016r.  
 

VIII. 28.07.2016 r. do godz. 16:00 – KONIEC  REKRUTACJI PODSTAWOWEJ 
 

Jeżeli zostaną wolne miejsca, to do 08.08.2016  zostanie ogłoszony  
harmonogram rekrutacji dodatkowej. 

W rekrutacji dodatkowej wszyscy kandydaci piszą test! 
 

Szczegółowy harmonogram na stronie www.ue.wroc.pl w zakładce „kandydaci” 
Kontakt: Biuro Rekrutacji, bud. CKU, pok. 07, tel. 71 36 80 982, 170 

http://www.ue.wroc.pl/
http://www.ue.wroc.pl/

