
Harmonogram rekrutacji  
dla kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych płatnych prowadzonych  

w języku angielskim na kierunek lekarsko-dentystyczny na rok akademicki 2018/2019 
 

English Division 
 
 

  

 
12 lutego - 9 lipca 2018 

 
Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie IRK aplikujących na studia 
niestacjonarne płatne prowadzone w języku angielskim.  

 
 

12 lutego - 11 lipca 2018 

 
Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej  
 
przez kandydata na indywidualny dla każdego kandydata rachunek bankowy Uczelni 
wygenerowany przez system IRK. 
 
Uwaga: Brak opłaty rekrutacyjnej skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszych etapów 
rekrutacji. 
 
Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł. Kandydat jest zobowiązany do wniesienia opłaty rekrutacyjnej na 
indywidualny dla każdego kandydata rachunek bankowy Uczelni wygenerowany przez IRK. Prosimy zwrócić 
uwagę, że liczy się data wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni. Przy składaniu 
dyspozycji przelewu bankowego należy wskazać zleceniodawcę jako stronę pokrywającą koszty 
bankowe. 
Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i nie zależą od uczelni. Uczelnia nie odpowiada za 
problemy leżące po stronie banku oraz osoby dokonującej przelewu. 

 

 
9 lipca 2018 

o godz. 23.59 

 
Zamknięcie elektronicznej rejestracji  
 
Uwaga: Po tym terminie nie jest możliwe załączanie przez kandydatów kolejnych dokumentów do 
swojego profilu w IRK wymaganych na etapie rejestracji. 

 

 
5 czerwca 2018 

 
Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej:   
 
ogłoszenie I listy „zakwalifikowanych do przyjęcia”  na stronie internetowej Uczelni, na 
tablicy informacyjnej dziekanatu, e-mail do kandydata  o zmianie statusu. 
 

 
 

6 - 8 czerwca 2018 

 
Wysłanie do kandydatów z I listy (za pośrednictwem systemu IRK): 
 
1) informacji o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji; 
2) decyzji warunkowej o przyjęciu na studia wraz z umową o odpłatności za studia.  
 

 
 
 

11 czerwca - 25 czerwca 
2018 

 
Kandydaci z I listy „zakwalifikowanych do przyjęcia” mają obowiązek: 
 
1) zapoznać się z informacjami zawartymi w mailu. 
2) wygenerować i wydrukować umowę o odpłatności za studia ze swojego profilu w IRK, 
podpisać ją, następnie załączyć jej skan do swojego profilu w IRK do 25 czerwca br., 
oraz 
3) wnieść opłatę za studia w terminie i na rachunek określony w tej umowie, jednak nie 
później niż do 25 czerwca br. (data wpływu na konto Uczelni) i dołączyć scan 
potwierdzenia dokonania płatności do swojego profilu w IRK 
 

Uwaga: Jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki określone w pkt. 2, 3 -  uważa się, że 
kandydat zrezygnował z podjęcia studiów, co może skutkować skreśleniem go z listy 
„zakwalifikowanych do przyjęcia” i zmianą statusu na „nieprzyjęty”. 
 
Prosimy zwrócić uwagę, że liczy się data wpływu opłaty za studia na rachunek bankowy Uczelni. Przy 
składaniu dyspozycji przelewu bankowego należy wskazać zleceniodawcę jako stronę pokrywającą koszty 
bankowe. Informacja o wysokości opłat za studia dostępna jest również na stronie uczelni:  
http://www.ed.umed.wroc.pl/medicine-payments.  Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i 
nie zależą od uczelni. Uczelnia nie odpowiada za problemy leżące po stronie banku oraz osoby 
dokonującej przelewu. Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i nie zależą od uczelni. 
Uczelnia nie odpowiada za problemy leżące po stronie banku oraz osoby dokonującej przelewu. 
 



 

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach terminy - podane w harmonogramie - mogą ulec zmianie. 

 
 

 
12 lipca 2018 

 
Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej:  
 
ogłoszenie II listy „zakwalifikowanych do przyjęcia”  na stronie internetowej Uczelni, na 
tablicy informacyjnej dziekanatu, e-mail do kandydata o zmianie statusu. 
 

 
 

 13-17 lipca 2018 

 
Wysłanie do kandydatów z II listy (za pośrednictwem systemu IRK): 
 
1) informacji o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji; 
2) decyzji warunkowej o przyjęciu na studia wraz z umową o odpłatności za studia.  
 

 
 

14-31 lipca 2018 

 
Kandydaci z II listy „zakwalifikowanych do przyjęcia” mają obowiązek: 
 
1) zapoznać się z informacjami zawartymi w mailu. 
2) wygenerować i wydrukować umowę o odpłatności za studia ze swojego profilu w IRK, 
podpisać ją, następnie załączyć jej skan do swojego profilu w IRK do 31 lipca br., oraz 
3) wnieść opłatę za studia w terminie i na rachunek określony w tej umowie, jednak nie 
później niż do 31 lipca br. (data wpływu na konto Uczelni) i dołączyć scan potwierdzenia 
dokonania płatności do swojego profilu w IRK 
 

Uwaga: Jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki określone w pkt. 2, 3 -  uważa się, że 
kandydat zrezygnował z podjęcia studiów, co może skutkować skreśleniem go z listy 
„zakwalifikowanych do przyjęcia” i zmianą statusu na „nieprzyjęty”. 
 
Prosimy zwrócić uwagę, że liczy się data wpływu opłaty za studia na rachunek bankowy Uczelni. Przy składaniu 
dyspozycji przelewu bankowego należy wskazać zleceniodawcę jako stronę pokrywającą koszty bankowe. 
Informacja o wysokości opłat za studia dostępna jest również na stronie uczelni:  
http://www.ed.umed.wroc.pl/medicine-payments.  Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i nie 
zależą od uczelni. Uczelnia nie odpowiada za problemy leżące po stronie banku oraz osoby dokonującej 
przelewu. Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i nie zależą od uczelni. Uczelnia nie 
odpowiada za problemy leżące po stronie banku oraz osoby dokonującej przelewu. 

 

 
 
 

do 31 sierpnia 2018 

 
Ostateczny termin dostarczenia przez zakwalifikowanych kandydatów oryginałów 
dokumentów wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za studia do siedziby komisji 
rekrutacyjnej. Komisja weryfikuje spełnienie warunków decyzji warunkowej.  
 
Wykaz wymaganych dokumentów dostępny jest w załączniku nr 6 uchwały nr 1763 Senatu Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu określającym Warunki i tryb rekrutacji na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny 
(https://www.ed.umed.wroc.pl/medicine-enrolment) 

 
Uwaga:  
1) Niedopełnienie przez zakwalifikowanego kandydata, w zakresie i terminie określonym w decyzji 
warunkowej, co najmniej jednego warunku, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia wydanej 
decyzji warunkowej o przyjęciu na I rok studiów. 
 
2) Niedostarczenie w terminie dokumentów lub niedokonanie wpisu na I rok studiów uznaje się za 
rezygnację z udziału w rekrutacji lub podjęcia studiów i skutkuje skreśleniem z listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia lub z listy przyjętych. 

 

 
3 września 2018 

 
Ostateczna lista przyjętych na I rok  
 
Opublikowanie listy na stronie internetowej uczelni, na tablicy informacyjnej dziekanatu, e-
mail do kandydata o zmianie statusu.  
 

 
28 września 2018 

 
Zakończenie rekrutacji  
 


