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R-B-SOP.014.1.160.2020 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 160/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 28 września 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu przedłużonej rekrutacji na studia 

pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr R.0000.57.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne  i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021,  

w związku z § 1 ust. 1 Uchwały Nr R.0000.209.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu z dnia 24 września 2020 r. zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego  

i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 stanowiący załączniki  

do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Upoważnia się Komisje Rekrutacyjne do przedłużenia rekrutacji na studia na kierunki, na które 

pozostaną wolne miejsca, nie późnij jednak, niż do 20 października 2020 r. 

 

§ 3 

Załącznikami do niniejszego Zarządzenia są: 

 Załącznik 1 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

na kierunki prowadzone we Wrocławiu, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021  

 Załącznik 2 - Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki 

prowadzone we Wrocławiu, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 

 Załącznik 3 - Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki 

prowadzone w Filii w Jeleniej Górze, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 

 Załącznik 4 - Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunki 

prowadzone w Filii w Jeleniej Górze,  rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 

 Załącznik 5 - Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 

 Załącznik 6 - Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia, na kierunki 

prowadzone w Filii w Jeleniej Górze,  rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 

 

 

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


Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

 

 

 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich  

i Kształcenia. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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