
Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 71/2021 

 z dnia 25 maja 2021 r. 
 

KOLEGIUM DOKTORSKIE FILOZOFII 
w dyscyplinie naukowej: 

filozofia 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 
dla obywateli polskich  

01.06.2021 r.  
(www.irka.uni.wroc.pl) 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 
dla cudzoziemców  

01.06.2021 r. 
(https://international-applications.uni.wroc.pl) 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 
opłat rekrutacyjnych dla obywateli 
polskich i cudzoziemców (decyduje 
data wykonania przelewu)  

01.09.2021 r.  

Termin  i miejsce składania 
dokumentów dla obywateli polskich 

Do dnia 01.09.2021 r. 
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,  
pok. 35  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
www.irka.uni.wroc.pl  

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Termin  i miejsce składania 
dokumentów  dla cudzoziemców 

Do dnia 01.09.2021 r.                                                                
Biuro Współpracy Międzynarodowej, pok. 36 
pl. Uniwersytecki 1, Gmach Główny 
50-137 Wrocław 
 
lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 
strony: 
https://international-applications.uni.wroc.pl 
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 
uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego na program 
kształcenia rozpoczynający się w roku 
akademickim 2021/2022 

Ostateczny termin złożenia 
dokumentów w wersji papierowej  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 
Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji 
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego na program kształcenia 
rozpoczynający się w roku akademickim 
2021/2022 

24.09.2021 r. 

Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego dla obywateli 
polskich  

15.09.2021 r. godz.9:00  
Wydział Nauk Społecznych   
Instytut Filozofii,  
sala 104  ul. Koszarowa 3/20, 51-149 Wrocław 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Termin i miejsce egzaminu 
kwalifikacyjnego dla cudzoziemców   

15.09.2021 r. godz. 9:00  Wydział Nauk 
Społecznych   
Instytut Filozofii, sala 104 ul. Koszarowa 3/20  
51-149 Wrocław 

Ogłoszenie wyników z postępowania 
kwalifikacyjnego 16.09.2021 r. 

Procedura postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględniająca 
obecną sytuację epidemiologiczną 

Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin 
kwalifikacyjny może być zrealizowany w formie 
wideokonferencji (godzina egzaminu w formie 
wideokonferencji z kandydatem przebywającym 
poza Polską jest ustalana przez Sekretarza  
Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy 
uwzględnieniu różnicy stref czasowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


