
 

 

 
 

Uchwała nr 140/2021 
 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2021 roku 

 
 

w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Archeologii 
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.: 

1. zasad i trybu przyjmowania na studia rozpoczynające się w r. ak. 

2023/2024 dla obywateli polskich i cudzoziemców,   
2. zasad i trybu przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia 
rozpoczynające się w r. ak. 2026/2027. 
 

Na podstawie: 
- § 38.1.2.e Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 

§1 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

pozytywnie zaopiniowała:  
1. zasady i tryb przyjmowania na studia rozpoczynające się w r. ak. 2023/2024 dla 

obywateli polskich i cudzoziemców - Załącznik nr 1,   
2. zasady i tryb przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 

oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w r. ak. 

2026/2027 – Załącznik nr 2,  
na studiach prowadzonych w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych 

i Pedagogicznych UWr 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 

 
Przewodniczący Rady WNHiP UWr                        

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr  

 

 

 

 

 

 



Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 15 grudnia 2021 r. 

 
Punkt nr 12 

Wniosek w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Archeologii na 
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.: 

1. zasad i trybu przyjmowania na studia rozpoczynające się w r. ak. 2023/2024 dla 

obywateli polskich i cudzoziemców,   
2. zasad i trybu przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 

oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w r. ak. 
2026/2027. 

– zreferowany przez Panią dr hab. Justynę Baron, prof. UWr, Z-cę Dyrektora Instytutu 

Kulturoznawstwa. 
 
Rada Wydziału zatwierdziła pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych do 

głosowania: 157, obecnych na posiedzeniu: 105, biorących udział w głosowaniu: 92, w 

tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 90 na „tak”, zero na „nie” 

oraz 2 głosy wstrzymujące się. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 140/2021 Rady Wydziału 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku   

Warunki rekrutacji na kierunku studiów ARCHEOLOGIA 

 w roku akad. 2023/2024  

Rekrutacja 2023/2024 archeologia I stopień:  

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2024)  
· W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych 
z przedmiotów wymienionych w tabeli.  

· Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 
pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.  

· Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 
będzie wynik korzystniejszy.  
· Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 

kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje 
za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.  

Przedmiot Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu 
rozszerzonego  

historia 0,5 1  
geografia 0,5 1  

język obcy nowożytny (pisemny) dowolny 0,2 0,4  

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)  

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na 
egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na 

punkty rekrutacyjne:  

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 
pkt.  

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 
pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.  

Matura międzynarodowa  

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania 
rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb 
rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości 

punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez 
względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty 

rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.  

Matura dwujęzyczna  

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia 
punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka 



obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach 
rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest 

przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez 
pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez 

odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.  

Matura zagraniczna  

Przyjęcie na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu 
uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania.  

I. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i 

niestacjonarne) znajdujący się na liście do przyjęcia (złóż dokumenty) są zobowiązani 
do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, 
następujących dokumentów:  

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 
kandydata;  

2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia 
zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;  

3. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania 

rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez 
Komisję Rekrutacyjną (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 

stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do 
zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego);  

4. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2021 – zaświadczenia ze szkoły 

o przystąpieniu do matury międzynarodowej i jej wyniku;  

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 
dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz 
złożonych dokumentów ogłasza listę przyjętych.  

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 
godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego 
obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.  

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania 

ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie 
kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać 

doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów o 
których mowa w pkt. 2 i 3.  

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – 
decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy 
termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej 

określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.  



W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny 
wniosek kandydata do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane 

pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły 
średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, 

znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach 
określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:  

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 

kandydata;  

2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego 
dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do 
wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną*;  

3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez 
polskiego tłumacza przysięgłego;  

*Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej 
wydanym w:  

1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, 

Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, 
Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, 

Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, 
Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Włoch;  

2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o 

wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów 
międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)  

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję 

administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub 
innego dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o 
przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego 

dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie 
dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.  

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:  

1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj:  

a. potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczy do podjęcia nauki w języku 
polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego, lub  



b. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub  

c. potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu 

Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata 
pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,  

2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce 

albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ 
poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim. W 

przypadku braku dokumentu na etapie rekrutacji dopuszcza się możliwość złożenia przez 
kandydata pisemnego zobowiązania do przedłożenia go w terminie późniejszym;  

3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na 
zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję 
Rekrutacyjną;  

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 

dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz 
złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.  

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 

godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego 
obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.  

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania 

ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie 
kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 3. Dokumenty mogą również 
zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o 
których mowa w pkt II 2 oraz III 3.  

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – 

decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy 
termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej 
określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.  

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny 

wniosek kandydata do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane 
pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie 

rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:  

1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 
pikseli w formacie JPG,  

2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, 

okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego 
oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może 



załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba 
nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię 

przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie 
do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady 
narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i 
stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej 

fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności 
wyznaniowej.  

 

Rekrutacja 2022/2023 archeologia II stopień:  

DYPLOM POLSKI  

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich 
archeologii na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, według kolejności na liście 
rankingowej. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności 

przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich kierunków studiów 
innych niż archeologia. Podstawą przyjęcia dla tej grupy absolwentów jest rozmowa 

kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii punktowana w skali 0-5 punktów. Do 
zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. 
Kandydaci przyjmowani będą według kolejności na liście rankingowej. Szczegółowy 

zakres rozmowy kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie www.archeo.uni.wroc.pl.  

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ  

Od kandydatów wymagane jest posiadanie dyplomu licencjackiego z archeologii. Ponadto 
kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje 

kandydatów do studiowania na kierunku. Rozmowa oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia 
konieczne jest uzyskanie minimum 2 punktów. O ile przewidziany limit nie zostanie 

wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów 
licencjackich/magisterskich innych niż archeologia.  

I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do 
dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, 

następujących dokumentów:  

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 
kandydata;  

2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem 

potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu 
studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;  

3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);  

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 

godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego 
obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.  



Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 
dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego 

postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listę przyjętych.  

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania 
ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie 

kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać 
doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o 
których mowa w pkt. 2.  

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – 
decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy 

termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej 
określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.  

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny 

wniosek kandydata do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane 
pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem 

uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do 
przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce 
składania dokumentów”, następujących dokumentów:  

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 

kandydata;  

2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu 
uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu 

celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;  

3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez 
polskiego tłumacza przysięgłego;  

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:  

1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj: (dotyczy kandydatów podejmujących 

studia w j. polskim)  

a) potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, lub  

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub  

c) potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu 

Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata 
pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,  



2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce 
albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ 

poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim. W 
przypadku braku dokumentu na etapie rekrutacji dopuszcza się możliwość złożenia przez 

kandydata pisemnego zobowiązania do przedłożenia go w terminie późniejszym.  

3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na 
zasadach o których mowa w art. 324ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję 
Rekrutacyjną;  

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 
godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego 

obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.  

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 
dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego 

postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.  

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania 
ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie 

kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 2. Dokumenty mogą również 
zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o 

których mowa w pkt II 2 oraz III 2.  

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – 
decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy 

termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej 
określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.  

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny 

wniosek kandydata do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane 
pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie 
rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:  

1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 

pikseli w formacie JPG,  

2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, 
okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego 

oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może 
załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię 
przedstawiającą osobę z nakryciem  

głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii 
przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, 



wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej 

fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności 
wyznaniowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 140/2021 Rady Wydziału 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku   

Zasady przyjmowania laureatów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów ogólnopolskich na kierunek ARCHEOLOGIA 
na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027  

- kandydat zwolniony z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów  

- nie będzie obowiązywać opłata rekrutacyjna  

- rejestrując się w systemie IRK, w polu „dokument uprawniający do podjęcia studiów” wybranie opcji 

„matura” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej” oraz załączenie skanu 

zaświadczenia potwierdzającego status laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu.  

Wykaz olimpiad i konkursów aktualnych dla rekrutacji w latach 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 

2027  

Olimpiada Status  

Olimpiada Geograficzna laureaci  

Olimpiada Historyczna laureaci  

 


