
WYMAGANE DOKUMENTY 
Cały proces rekrutacji przebiega na Uniwersytecie Wrocławskim drogą elektroniczną. 
Dopiero wtedy, gdy ogłoszone zostaną pierwsze wyniki, kandydaci, którzy w systemie IRK 
mają status „kandydat do przyjęcia”, muszą w ciągu kilku dni, w ściśle wyznaczonym miejscu 
i terminie, złożyć komplet dokumentów. 
Uwaga! Niezłożenie dokumentów będzie jednoznaczną z rezygnacją z przyznanego miejsca 
i spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia! 
Od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie 
w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne), wymagane są następujące dokumenty: 

● kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z 
oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu); 

● podanie o przyjęcie na studia (znajduje się ono na indywidualnym koncie w systemie 
IRK; należy je wydrukować i podpisać); 

● kserokopia dowodu osobistego lub paszportu wraz z oryginałem do wglądu 
(zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu); 

● jedna fotografia (patrz poniżej) – dotyczy wyłącznie osób przyjętych na kierunek ISM 
(indywidualne studia międzyobszarowe). 

Ponadto: 
● od laureatów i finalistów olimpiad i konkursów zwalniających z postępowania 

rekrutacyjnego wymagana jest kopia (wraz z oryginałem do wglądu) dokumentu 
wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu; 

● od kandydatów z maturą międzynarodową oraz absolwentów szkół średnich 
zagranicznych wymagane jest zaświadczenie ze szkoły (przetłumaczone na język 
polski przez polskiego tłumacza przysięgłego) o przystąpieniu do egzaminu 
maturalnego i jego wyniku; 

● od kandydatów legitymujących się wydanym za granicą świadectwem ukończenia 
szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie 
na studia w języku polskim wymagane są dodatkowe dokumenty m.in. apostille, 
zaświadczenie o znajomości języka polskiego, kopia dokumentu uprawniającego do 
pobytu w Polsce. 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone lub dostarczone w miejscu, terminie i godzinach 
wskazanych w harmonogramie rekrutacji dostępnym na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl. 
Uwaga! Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście! 
W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest 
notarialne poświadczenie kserokopii dowodu osobistego i świadectwa dojrzałości oraz 
ewentualnie innych wymaganych dokumentów (np. zaświadczenia dot. olimpiady) natomiast 
w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem osób trzecich wystarczy podpisane 
pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać ze strony www.rekrutacja.uni.wroc.pl. 
W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, złożone dokumenty wydawane są kandydatowi 
na jego pisemny wniosek bądź upoważnionej przez niego osobie do rąk własnych lub 
wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w 
systemie IRK, powinno być tożsame ze zdjęciem dołączonym do dokumentów składanych 
na uczelnię. 



Fotografia musi spełniać następujące wymogi: 
● zdjęcie elektroniczne powinno być kolorowe o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w 

formacie JPG, 
● zdjęcie osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji 

frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, 
● tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie 

widoczny, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, 
● niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne 

rozpraszające uwagę szczegóły. 
 
 


