
ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 kwietnia 2015 r. 
 
 

w sprawie procedury rejestracji  kandydatów na studia doktoranckie  
w systemie INTERNETOWEJ  REJESTRACJI  KANDYDATÓW  (IRK) 

 w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 
2015/2016 

 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 2 Uchwały 
Nr 45/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 
zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim w roku  
akademickim 2015/2016, zarządza się co następuje: 

 
 

 § 1.1. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia zobowiązani są do 
dokonania rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 
       2. Dostęp do systemu IRK będzie możliwy poprzez stronę internetową 
www.irka.uni.wroc.pl oraz www.rekrutacja.uni.wroc.pl w terminach określonych 
w harmonogramie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów doktoranckich. 
Harmonogram rekrutacji stanowi  Załącznik  do niniejszego zarządzenia. 

 
 § 2. W celu dokonania rejestracji w IRK, kandydat: 

1) zakłada indywidualne konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest 
numer PESEL, a w przypadku jego braku jedenastocyfrowy numer 
wygenerowany przez system IRK; 

2) wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych; 
3) zaznacza dokument uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich; 
4) dokonuje wyboru kierunku studiów doktoranckich; 

  5) dołącza plik ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta, zgodny  
z poniższymi wymogami:  
a) zdjęcie powinno być kolorowe o rozdzielczości 400 x 500 pikseli 

w formacie JPG, 
b) zdjęcie osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa 

w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z 
zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Tło zdjęcia powinno 
być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie 
widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień 
fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły, 

c) zdjęcie elektroniczne powinno być identyczne z fotografią dostarczaną 
do Uczelni razem z pozostałymi dokumentami, 

6) dołącza ponownie poprawione zdjęcie w przypadku odrzucenia zdjęcia 
przez komisję rekrutacyjną z powodu nie spełnienia wymagań określonych 
w pkt 5. 

 
§ 3. 1. Rejestrację uważa się za wiążącą jeśli kandydat wprowadzi prawidłowo 

wszystkie  niezbędne dane i dokona wyboru kierunku studiów doktoranckich. 
     2. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy 

internetowych, ich nie wypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji. 
     3. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do 

swojego indywidualnego konta. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego 
hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem. 

     4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub 
dokonania zmian, spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu  lub 
okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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§ 4. 1. Indywidualne konto kandydata w systemie IRK służy do: 
1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych; 
2) wprowadzenia pliku ze zdjęciem zgodnym z wymogami określonymi  w § 2 

pkt 5, które zostanie użyte do wykonania Elektronicznej Legitymacji 
Doktoranta; 

3) wprowadzenia danych dotyczących dokumentu uprawniającego do podjęcia 
studiów doktoranckich; 

4) wyboru i dokonywania zmiany kierunku studiów doktoranckich oraz formy 
studiów; 

5) przekazywania kandydatowi informacji związanych z przebiegiem 
rekrutacji, 

6) potwierdzenia przez kandydata danych dotyczących elektronicznej 
legitymacji doktoranta, 

7) przekazywania kandydatowi informacji o akceptacji lub odrzuceniu zdjęcia 
przez komisję rekrutacyjną. 

       2. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za 
zakomunikowane i  ogłoszone w sposób wiążący. 
   3. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na 
indywidualnym koncie kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji 
(umieszczenia wiadomości). 
       4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie zapoznania się przez 
kandydata w odpowiednim czasie z informacjami umieszczonymi na indywidualnym 
koncie kandydata w systemie IRK lub za skutki ich niewłaściwego odczytania. 
 
  § 5. 1. Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty 17 zł za 
Elektroniczną Legitymację Doktoranta  na indywidualne konto rekrutacyjne w IRKa  
w terminie 3 dni od dnia uzyskania w systemie IRKa  statusu - ,,kandydat przyjęty” 
(w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji 
Doktoranta). Opłata za legitymację winna być dokonana w systemie gwarantującym jak 
najszybszy jej wpływ na indywidualne konto rekrutacyjne w IRKa. 

2. Osoby, które są już doktorantami innego kierunku w Uniwersytecie 
Wrocławskim i mają wydaną Elektroniczna Legitymacje Doktoranta nie wnoszą opłaty, 
jednak są zobowiązane do potwierdzenia na indywidualnym koncie IRKa  faktu posiadania 
Elektronicznej Legitymacji Doktoranta. 

3. Uczelnia nie drukuje Elektronicznej Legitymacji Doktoranta ze zdjęciem 
dołączonym przez kandydata, które nie spełnia wymogów określonych w § 2 pkt 5. 

4.  Komisja rekrutacyjna dokładnie sprawdza w systemie IRK poprawność 
zdjęcia dołączonego przez kandydata, dokonuje ewentualnej korekty (kadrowania 
zdjęcia) zgodnie z wymogami określonymi w § 2 pkt 5, a następnie akceptuje lub 
odrzuca zdjęcie.  

5.  W przypadku odrzucenia zdjęcia kandydat otrzymuje na indywidualne 
konto w IRKa informację o przyczynie odrzucenia zdjęcia. Kandydat na studia ma 
obowiązek ponownego dołączenia zdjęcia spełniającego wymagania określone w § 2 pkt 5 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji na konto w IRK o odrzuceniu 
zdjęcia.  

6.  Komisja rekrutacyjna akceptuje dołączone zdjęcie, jeżeli spełnia wskazane 
wymagania. Akceptacja zdjęcia przez komisję rekrutacyjną następuje najpóźniej na 
etapie przyjęcia kandydata na studia doktoranckie. 

7.  W przypadku niedołączenia przez kandydata poprawnego zdjęcia w IRK, 
w terminie, o którym mowa w ust. 5, sekretarz komisji rekrutacyjnej występuje 
ponownie o dołączenie zdjęcia przez kandydata (doktoranta) w systemie IRK. Kandydat 
na studia (doktorant) ma obowiązek ponownego dołączenia zdjęcia spełniającego 
wymagania określone w § 2 pkt 5 najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji od sekretarza komisji rekrutacyjnej. 

8.  W przypadku niedołączenia przez kandydata poprawnego zdjęcia w IRK, 
zgodnie z ust. 5 i 7, wszelkie skutki niedołączenia zdjęcia w IRK ponosi tylko kandydat 
(doktorant), w szczególności brak możliwości sporządzenia Elektronicznej Legitymacji 
Doktoranta uprawniającej do korzystania z uprawnień doktoranta, itp. 
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§ 6. Dane kandydatów z systemu IRK, którzy wywiązali się z obowiązków wskazanych 
w § 5, zostaną przeniesione do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS. 

 
   § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

 
prof. dr hab. Marek Bojarski 

R E K T O R 
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           Załącznik 
           do zarządzenia Nr 43/2015 
           z dnia 8 kwietnia 2015 r. 
 
 
 
I. Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 04 września 2015 r. (do godz. 12:00) 

Termin i miejsce składania dokumentów 

• od 01 września 2015 r. do 04 września 2015 r.  

w godz. 10:00 – 13:00 

• Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

pl. Bp. Nankiera 15b, pok. 105, 50-140 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 14, 15 września 2015 r.  

• budynek Wydziału Filologicznego 

 pl. Bp. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław   

 

II. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 17 września 2015 r. (włącznie) 

Termin i miejsce składania dokumentów 

• 18 września 2015 r. w godz. 9:00-13:00 

• Instytut Historyczny pok. 9  

 ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław  

Termin i miejsce konkursu kwalifikacyjnego 

• 21 września 2015 r., od godz. 09:00  

• Instytut Historyczny, sala 107 

 ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław  
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III. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia  2015 r. do 07 września 2015 r. (włącznie) 

Termin i miejsce składania dokumentów 

• 08 września 2015 r.  

w godz. od 9:00 do 14:00 

• Instytut Archeologii, sala 4 

ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 10 września 2015 r. godz. 9:00 

• Instytut Archeologii, sala 201  

     ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław  

IV. Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 09 września 2015 r. (włącznie) 

Termin i miejsce składania dokumentów 

• 10 września 2015 r. w godz. od 10:00 do 13:00 

• Instytut Pedagogiki, pokój 48 c  

 ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 17  września 2015 r., godz. 10:00  

• Instytut Pedagogiki, pokój 48 a 

ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław  

V. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 31 sierpnia 2015 r. 

• Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich, bud. 21, pok. 27 

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu 
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• 14, 15  września 2015 r. 

• Wydział Nauk Społecznych, bud. 21, sala 144,  

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

VI. Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 09 września 2015 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• 10 września 2015 r. 

• Sekretariat Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich, bud. 21, pok. 124 

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu 

• 16 września 2015 r. 

• Wydział Nauk Społecznych, bud. 21, sala 144  

 ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław  

VII. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 06 września 2015 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• od 01 czerwca 2015 r. do 09 września 2015 r.  

• Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia, pok. 103b 

ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego  

• nie wcześniej niż w dniu 17 września 2015 r. i nie później niż w dniu 26 września 

 2015 r.  

• Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

 Dokładny termin i miejsce zostaną określone najpóźniej do 15 września 2015 r. 

 

 

VIII. Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych 
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Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 06 września 2015 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• od 01 czerwca 2015 r. do 09 września 2015 r.  

• Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia, pok. 103b 

ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław  

IX. Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii Molekularnej 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia  2015 r. do 06 września 2015 r.   

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 07 września 2015 r. od godz. 10:00 do 15:00 

• Dziekanat Wydziału Biotechnologii 

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego 

• 10 września 2015 r., godz. 12.00  

• Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

pl. Bp. Nankiera 2/3, 50-140 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 15, 16 września 2015 r., godz. 9.00  

• Dziekanat Wydziału Biotechnologii 

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław  

X. Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10  kwietnia 2015 r. do 14 września 2015 r.  

Termin składania dokumentów 

• do 15 września 2015 r.  

• Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych 

ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 
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• 22 września 2015 r. o godz. 9:00 

• Wydział Nauk Biologicznych 

ul. Kuźnicza 35, sala nr 10, 50-138 Wrocław  

XI. Stacjonarne Studia Doktoranckie Geografii 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 04 września 2015 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 08 września 2015 r.  

• Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

Termin i miejsce testu pisemnego z języka angielskiego 

• 15  września 2015 r., godz. 8:30  

• Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, sala 226 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 15 września 2015 r., od godz. 10:30  

• Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, sala  226 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław  

XII. Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie Geologii 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 03 września 2015 r.  

• Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 07 września 2015 r., godz. 9:00  

• Instytut Nauk Geologicznych, sala 220 

pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  

 

XIII. Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie Ochrony Środowiska 
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Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 04 września 2015r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 07 września 2015 r.  

• Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 14 września 2015 r., godz. 10:00  

• Instytut Nauk Geologicznych, sala 220 

pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  

XIV. Stacjonarne Studia Doktoranckie Fizyki 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 16 września 2015 r. (do godz.15:00) 

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 17 września 2015 r. (godz.15:00) 

• Biblioteka Instytutów Fizyki 

pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 

• 18 września 2015 r., godz. 10:00  

• Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 320 

pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  

• Instytut Fizyki Teoretycznej, sala 422 

pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  

XV. Stacjonarne Studia Doktoranckie Astronomii 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 10 września 2015 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 11 września 2015 r. (do godz. 15:00) 

• Biblioteka Instytutów Fizyki 

pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław  
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lub Sekretariat Instytutu Astronomicznego  

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 16 września 2015r., godz. 10:00  

• Instytut Astronomiczny 

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław  

 XVI. Stacjonarne Studia Doktoranckie Matematyki 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 12 czerwca 2015 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 12 czerwca 2015 r.  

• Instytut Matematyczny 

Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Matematyki, pok. 303 

pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu pisemnego 

• 16 czerwca 2015 r., w godz. od 10:00 do 14:00  

• Instytut Matematyczny, sala 601 

      pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław  

XVII. Stacjonarne Studia Doktoranckie Informatyki 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. (do godz.10:00) 

• w przypadku dodatkowej rekrutacji  

od 03 sierpnia 2015 r. do 15 września 2015 r. (do godz. 10:00) 

Termin i miejsce składania dokumentów 

• do 16 czerwca 2015 r. (do godz. 10:00) 

• w przypadku niewypełnienia limitu miejsc  

do dnia 15 września 2015 r. (do godz. 10:00) 

• Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki  

ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 16 czerwca 2015 r., godz. 10:15;  

• w przypadku niewypełnienia limitu miejsc dodatkowa rekrutacja odbędzie się  

 15 września 2015 r.  
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• Instytut Informatyki 

ul. F. Joliot-Curie 15, sala 310, 50-383 Wrocław  

XVIII. Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii 

Termin elektronicznej rejestracji 

• od 10 kwietnia 2015 r. do 21 czerwca 2015 r.  

Termin i miejsce składania dokumentów 

• od 10 czerwca 2015 r. do 25 czerwca 2015 r.  

• Sekretariat Naukowy Wydziału Chemii, pok. 8c 

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego 

• 07 - 08 lipca 2015 r., godz. 10:30 

• Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

pl. Bp. Nankiera 2/3, 50-140 Wrocław  

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 

• 07 - 08 lipca 2015 r., godz. 9:00  

• Wydział Chemii 

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


