
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023 

ENGLISH DIVISION 

KIERUNEK LEKARSKI, STUDIA STACJONARNE, JEDNOLITE MAGISTERSKIE 
 

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW  W 

IRK 

21.02.2022 od godz. 9.00 – 
08.07.2022 do godz. 23.59 

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 

aplikujących na studia stacjonarne płatne prowadzone w języku angielskim.  

 

 
WNOSZENIE OPŁATY 
REKRUTACYJNEJ 

21.02.2022 – 08.07.2022 
 

 
Termin wnoszenia i wpływu opłaty rekrutacyjnej na indywidualny dla każdego 

kandydata rachunek bankowy Uczelni, wygenerowany przez system IRK. 

 
Uwaga: Brak opłaty rekrutacyjnej w pełnej kwocie skutkuje niedopuszczeniem 

kandydata do dalszych etapów rekrutacji. 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł. 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 

transakcję i problemy leżące po stronie banków oraz osoby dokonującej 

przelewu. 

 

 
PIERWSZE POSIEDZENIE 

KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

22.04.2022 

 
Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej: 

 
Ogłoszenie I listy przyjętych warunkowo na stronie internetowej Uczelni, zmiana 

statusu w profilu kandydata w IRK wraz z e-mail do kandydatów o zmianie statusu.

 

 
WYSŁANIE INFORMACJI  DO 

KANDYDATÓW Z I LISTY 

22.04.2022 – 28.04.2022 

 
Wysłanie do kandydatów z I listy przyjętych warunkowo (za pośrednictwem systemu 

IRK, na adres mailowy kandydata): 

1. informacji o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji; 

2. decyzji warunkowej o przyjęciu na studia (dotyczy cudzoziemców) lub informacji o 

warunkowym wpisaniu na listę studentów (dotyczy obywateli polskich). 

 

 
OBOWIĄZKI KANDYDATÓW Z I 

LISTY PRZYJĘTYCH 

WARUNKOWO 

29.04.2022 – 12.05.2022 

 
Kandydaci z I listy przyjętych warunkowo mają obowiązek: 

1. zapoznać się z informacjami zawartymi w mailu oraz 

2. wygenerować i wydrukować umowę o odpłatności za studia ze swojego profilu w 

IRK, podpisać ją, a następnie załączyć jej skan do swojego profilu w IRK w terminie 

do 12 maja br. oraz 

3. wnieść opłatę za studia w terminie i na rachunek określony w tej umowie, jednak 

nie później niż do 12 maja br. (data wpływu na konto Uczelni). 

Uwaga: 

Jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki określone w pkt. 2 i 3 uważa 

się, że kandydat zrezygnował z podjęcia studiów, co może skutkować 

skreśleniem go z listy przyjętych warunkowo 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: 

https://ed.umw.edu.pl/medicine-payments 

 
Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i nie zależą od Uczelni. 

Uczelnia nie odpowiada za transakcje i problemy leżące po stronie banków 

oraz osoby dokonującej przelewu. 

 

 
DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI 

REKRUTACYJNEJ 

20.05.2022 

 
Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej: 

 
Ogłoszenie II listy przyjętych warunkowo na stronie internetowej Uczelni, zmiana 

statusu w profilu kandydata w IRK wraz z e-mail do kandydatów o zmianie statusu.

https://www.ed.umed.wroc.pl/medicine-payments


 

WYSŁANIE INFORMACJI DO 

KANDYDATÓW Z II LISTY 

20.05.2022 – 26.05.2022 

Wysłanie do kandydatów z II listy przyjętych warunkowo (za pośrednictwem 

systemu IRK, na adres mailowy kandydata): 

1. informacji o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji; 

2. decyzji warunkowej o przyjęciu na studia (dotyczy cudzoziemców) lub informacji o 

warunkowym wpisaniu na listę studentów (dotyczy obywateli polskich).

 

 
OBOWIĄZKI KANDYDATÓW Z II 

LISTY PRZYJĘTYCH 

WARUNKOWO 

27.05.2022 – 09.06.2022 

 
Kandydaci z II listy przyjętych warunkowo mają obowiązek: 

1. zapoznać się z informacjami zawartymi w mailu oraz 

2. wygenerować i wydrukować umowę o odpłatności za studia ze swojego profilu w 

IRK, podpisać ją, a następnie załączyć jej skan do swojego profilu w IRK w terminie 

do 9 czerwca br. oraz 

3. wnieść opłatę za studia w terminie i na rachunek określony w tej umowie, jednak 

nie później niż do 9 czerwca br. (data wpływu na konto Uczelni). 

Uwaga: 

Jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki określone w pkt. 2 i 3 uważa 

się, że kandydat zrezygnował z podjęcia studiów, co może skutkować 

skreśleniem go z listy przyjętych warunkowo 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://ed.umw.edu.pl/medicine-payments 

 
Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i nie zależą od Uczelni. 

Uczelnia nie odpowiada za transakcję i problemy leżące po stronie banków 

oraz osoby dokonującej przelewu. 

 

 
TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI 

REKRUTACYJNEJ 

10.06.2022 

 
Trzecie posiedzenie komisji rekrutacyjnej: 

 
Ogłoszenie III listy przyjętych warunkowo na stronie internetowej Uczelni, zmiana 

statusu w profilu kandydata w IRK wraz z e-mail do kandydatów o zmianie statusu.

 

 
WYSŁANIE INFORMACJI DO 

KANDYDATÓW Z III LISTY 

10.06.2022 – 16.06.2022 

 
Wysłanie do kandydatów z III listy przyjętych warunkowo (za pośrednictwem 

systemu IRK, na adres mailowy kandydata): 

1. informacji o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji; 

2. decyzji warunkowej o przyjęciu na studia (dotyczy cudzoziemców) lub informacji o 

warunkowym wpisaniu na listę studentów (dotyczy obywateli polskich). 

 

 
OBOWIĄZKI KANDYDATÓW Z 

III LISTY PRZYJĘTYCH 

WARUNKOWO 

17.06.2022 – 30.06.2022 

 
Kandydaci z III listy przyjętych warunkowo mają obowiązek: 

1. zapoznać się z informacjami zawartymi w mailu oraz 

2. wygenerować i wydrukować umowę o odpłatności za studia ze swojego profilu w 

IRK, podpisać ją, a następnie załączyć jej skan do swojego profilu w IRK w terminie 

do 30 czerwca br. oraz 

3. wnieść opłatę za studia w terminie i na rachunek określony w tej umowie, jednak 

nie później niż do 30 czerwca br. (data wpływu na konto Uczelni). 

 
Uwaga: 

Jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki określone w pkt. 2 i 3 uważa 

się, że kandydat zrezygnował z podjęcia studiów, co może skutkować 

skreśleniem go z listy przyjętych warunkowo 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: 

https://ed.umw.edu.pl/medicine-payments 

 
Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i nie zależą od Uczelni. 

Uczelnia nie odpowiada za transakcję i problemy leżące po stronie banków 

oraz osoby dokonującej przelewu. 

http://ed.umw.edu.pl/medicine-payments
https://ed.umw.edu.pl/medicine-payments


 

CZWARTE POSIEDZENIE 

KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

01.07.2022 

Czwarte posiedzenie komisji rekrutacyjnej: 

 
Ogłoszenie IV listy przyjętych warunkowo na stronie internetowej Uczelni, zmiana 

statusu w profilu kandydata w IRK wraz z e-mail do kandydatów o zmianie statusu.

 

 
WYSŁANIE INFORMACJI DO 

KANDYDATÓW Z IV LISTY 

01.07.2022 – 07.07.2022 

 
Wysłanie do kandydatów z IV listy przyjętych warunkowo (za pośrednictwem systemu 

IRK, na adres mailowy kandydata): 

1. informacji o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji; 

2. decyzji warunkowej o przyjęciu na studia (dotyczy cudzoziemców) lub informacji o 

warunkowym wpisaniu na listę studentów (dotyczy obywateli polskich). 

 

 
OBOWIĄZKI KANDYDATÓW Z 

IV LISTY PRZYJĘTYCH 

WARUNKOWO 

08.07.2022 – 21.07.2022 

 
Kandydaci z IV listy przyjętych warunkowo mają obowiązek: 

1. zapoznać się z informacjami zawartymi w mailu oraz 

2. wygenerować i wydrukować umowę o odpłatności za studia ze swojego profilu w 

IRK, podpisać ją, a następnie załączyć jej skan do swojego profilu w IRK w terminie 
do 21 lipca br. oraz 

3. wnieść opłatę za studia w terminie i na rachunek określony w tej umowie, jednak 

nie później niż do 21 lipca br. (data wpływu na konto Uczelni). 

 
Uwaga: 

Jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki określone w pkt. 2 i 3 uważa 

się, że kandydat zrezygnował z podjęcia studiów, co może skutkować 

skreśleniem go z listy przyjętych warunkowo 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://ed.umw.edu.pl/medicine-payments 

 
Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i nie zależą od Uczelni. 

Uczelnia nie odpowiada za transakcję i problemy leżące po stronie banków 

oraz osoby dokonującej przelewu. 

 

 
PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI 

REKRUTACYJNEJ 

14.07.2022 

 
Piąte posiedzenie komisji rekrutacyjnej: 

 
Ogłoszenie V listy przyjętych warunkowo na stronie internetowej Uczelni, zmiana 

statusu w profilu kandydata w IRK wraz z e-mail do kandydatów o zmianie statusu.

 

 
WYSŁANIE INFORMACJI DO 

KANDYDATÓW Z V LISTY 

14.07.2022 – 20.07.2022 

 
Wysłanie do kandydatów z V listy przyjętych warunkowo (za pośrednictwem systemu 

IRK, na adres mailowy kandydata): 

1. informacji o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji; 

2. decyzji warunkowej o przyjęciu na studia (dotyczy cudzoziemców) lub informacji o 

warunkowym wpisaniu na listę studentów (dotyczy obywateli polskich). 

http://ed.umw.edu.pl/medicine-payments


 

OBOWIĄZKI KANDYDATÓW Z V 

LISTY PRZYJĘTYCH 

WARUNKOWO 

21.07.2022 – 03.08.2022 

Kandydaci z V listy przyjętych warunkowo mają obowiązek: 

1. zapoznać się z informacjami zawartymi w mailu oraz 

2. wygenerować i wydrukować umowę o odpłatności za studia ze swojego profilu w 

IRK, podpisać ją, a następnie załączyć jej skan do swojego profilu w IRK w terminie 
do 3 sierpnia br. oraz 

3. wnieść opłatę za studia w terminie i na rachunek określony w tej umowie, jednak 

nie później niż do 3 sierpnia br. (data wpływu na konto Uczelni). 

 

Uwaga: 

Jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki określone w pkt. 2 i 3 uważa 

się, że kandydat zrezygnował z podjęcia studiów, co może skutkować 

skreśleniem go z listy przyjętych warunkowo 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://ed.umw.edu.pl/medicine-payments 

 
Operacje bankowe mogą trwać dłużej niż jeden dzień i nie zależą od Ucze lni. 

Uczelnia nie odpowiada za transakcję i problemy leżące po stronie banków 

oraz osoby dokonującej przelewu. 

 

 
ZAMKNIĘCIE INTERNETOWEJ 

REJESTRACJI IRK 

08.07.2022 

o godz. 23:59 

 
Zamknięcie internetowej rejestracji IRK 

 
Uwaga: 

Po tym terminie nie jest możliwe załączanie przez kandydatów kolejnych 

dokumentów do swojego profilu w IRK wymaganych na etapie rejestracji. 

 

  

http://ed.umw.edu.pl/medicine-payments


OSTATECZNY TERMIN 

DOSTARCZENIA 

DOKUMENTÓW 

do 31.08.2022 

Ostateczny termin dostarczenia przez przyjętych warunkowo oryginałów 

dokumentów do siedziby komisji rekrutacyjnej. Komisja weryfikuje spełnienie 

warunków decyzji warunkowej. 

 
Wykaz wymaganych dokumentów dostępny jest w załączniku nr 5 do uchwały  

2301 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

t.j. określającym Warunki i tryb rekrutacji na kierunki lekarski i lekarsko-

dentystyczny (https://ed.umw.edu.pl/medicine-enrolment) 

 
Uwaga: 

1. Niedopełnienie przez osoby przyjęte warunkowo, 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 oryginałów dokumentów uznaje się za 

rezygnację z udziału w rekrutacji lub podjęcia studiów i skutkuje skreśleniem 

z listy przyjętych warunkowo. 

 

 
II nabór zostanie ogłoszony jedynie w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć 

i wyczerpania kandydatów z listy rezerwowej.

 

 
OSTATECZNA LISTA 

PRZYJĘTYCH NA I ROK 

30.09.2022 

 
Ostateczna lista przyjętych na I rok. 

 
Opublikowanie listy na stronie internetowej Uczelni, e-mail do kandydatów  

o zmianie statusu.

 

 
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI 

30.09.2022 

 
Zakończenie rekrutacji 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Kandydaci (dot. obywateli polskich), którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym na studia i których wynik 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony do liczby punktów 

kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. 

 
W tym celu kandydat na studia po otrzymaniu dokumentu ze zmienioną liczbą punktów na kwalifikującą go do przyjęcia 

zobowiązany jest do: 

złożenia osobiście pisemnego wniosku o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, 

przedstawienia dokumentu poświadczającego poprawiony (kwalifikujący do przyjęcia) wynik uzyskany na egzaminie 

dojrzałości wydanego przez OKE, 

spełnienia pozostałych wymagań zawartych w odpowiednim załączniku warunków rekrutacji oraz w harmonogramie 
rekrutacji 2022/2023. 

 

 
Po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymogów może on zostać przyjęty na I rok studiów odpowiedniego kierunku w 

ramach obowiązujących limitów na dany kierunek. 

 
Wnioski złożone po 30 września 2022 roku nie będą rozpatrywane. 

 
 
 

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


