
 
 
Rekrutacja na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia  -  
specjalność Business Administration 
 
Jedynym kryterium przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia studiów (co najmniej) pierwszego 
stopnia na dowolnym kierunku oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej. 
 
Harmonogram rekrutacji 
 
 Termin elektronicznej rejestracji kandydatów w dniach: 1 czerwca – 21 września 2011 r. 

 
W tym czasie należy: 
- zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym online, 

 - wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto bankowe wygenerowane na koncie     
rekrutacyjnym,  
-  złożyć komplet dokumentów w komisji rekrutacyjnej 
 
 Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach:  1 lipca – 21 

września 2011 r. 
 Ogłoszenie wyników rekrutacji na I rok studiów (na indywidualnych kontach kandydatów 

oraz na stronie głównej UE): 23 września 2011 r. 
 
Wymagane dokumenty 
 
 oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  i kserokopia     
             dyplomu lub zaświadczenie o obronie dyplomu (jeśli dyplom nie został jeszcze wydany), 
 suplement do dyplomu (jeśli został wydany) oraz jego kserokopia 
 oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego kserokopia, 
 podpisana ankieta osobowa dostępna na indywidualnym koncie kandydata,  
 wydrukowane i podpisane zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail  
 kserokopia dowodu osobistego,  
 kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej  
 trzy fotografie legitymacyjne bez nakrycia głowy  
 osoby niepełnosprawne, które będą ubiegały się o świadczenia z tytułu niepełnosprawności,     
             dodatkowo kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  
 
Dokumenty należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 
budynek Z, pok. 111 
tel. (71)36 80 927 
adres e-mail: master.kuznia2@ue.wroc.pl 
 
Komisja pracuje od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00, w soboty od 9:00 do 12:00. 
 
lub przesłać pocztą na adres: 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
z dopiskiem „Dziekanat – bud. Z, pok. 111” 



 
Recruitment for the 1 year of the II degree extramural studies – 
Business Administration 
 
The obligate condition for the admission is a possession of a diploma of at least first degree 
(bachelor’s degree) studies in any faculty and submit a full set of documents at the Recruitment 
Committee. 
 
Recruitment schedule: 
 Deadline for the electronic registration of candidates 1 June - 21 September 2011: 

 
During this time it is required to: 

- Sign up on the online recruitment system, 
- Pay a recruitment fee of 85 zł into a bank account generated while the registration process, 
- Provide a full set of documents at the Recruitment Committee 

 

 Documents acceptance at the Faculty’s Recruitment Committee 1 July – 21 September 
2011 

 Announcement of the recruitment results (on the individual candidates’ accounts and on the 
homepage of the University of Economics): 23 September 2011 

 
Required documents: 

- original transcript of the undergraduate (bachelor’s degree) studies diploma and a photocopy of    

   the diploma or a certificate of a thesis defence (if the diploma has not been released yet)  

- the diploma supplement (if released) and its photocopy  

- original matura’s diploma and its photocopy 

- signed personal survey (available on the candidate’s personal account) 

- printed and signed recruitment application along with current e-mail 

- a photocopy of the personal ID document  

- a photocopy of the payment confirmation 

- 3 photographs 3,5 x 4,5 cm (bareheaded) 

- people intending to apply for benefits due to their disabilities are also obliged to bring a photocopy 

of their current certificate of the disability’s degree. 

 
Documents must be submitted at the Faculty’s Recruitment Committee: 
Building Z, room 111 
Phone No: (71) 36 80 927 
e-mail address: master.kuznia2@ue.wroc.pl 
 
The Commitee works Tuesday - Friday from 9:00 to 15:00, Saturdays from 9:00 to 12:00. 
 
or send by mail to: 
University of Economics in Wroclaw, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroclaw 
with a note "Dean - bud. Z, room. 111 " 


