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R-B-SOP.014.1.75.2020 

ZARZĄDZENIE NR 75/2020 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 29 maja 2020 r.  

  

 w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji cudzoziemców 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 zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

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

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

Zarządzenia. 

§ 2 

Dopuszcza się zmianę formy przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na drugi stopień studiów stacjonarnych 

na formę zdalną, o ile sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiłaby bezpieczne przeprowadzenie egzaminu  

w siedzibie Uczelni. Decyzję o ewentualnej zmianie formy egzaminu podejmuje Prorektor ds. Studenckich  

i Kształcenia na wniosek właściwej Komisji Rekrutacyjnej. 

 

§ 3 

Załącznikami do niniejszego Zarządzenia są: 

 Załącznik 1 – Harmonogram rekrutacji 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 pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

 Załącznik 2 - Harmonogram rekrutacji 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 

 Załącznik 3 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów 

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

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na zasadach odpłatności. 

 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor  

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


