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ZARZĄDZENIE Nr 132/2021 

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 21 grudnia 2021 r.  

 

zmieniające Zarządzenie Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego 

na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

na rok akademicki 2021/2022 oraz harmonogramu tego postępowania 

 

 

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie, w związku z § 3 ust. 4, § 7 ust. 3, § 21 ust. 5, § 24 ust. 1, § 25, § 28 uchwały  

Nr 94/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia  

25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu 

przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego 

stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022 

(z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania 

rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

na rok akademicki 2021/2022 oraz harmonogramu tego postępowania, wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rejestracja kandydatów na studia wyższe w UKSW odbywa się w trybie Uczelnianej Rejestracji 

Kandydatów, prowadzonej w formie internetowej pod adresem: https://oferta.uksw.edu.pl, 

obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „systemem IRK.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Harmonogram rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022, w tym Uczelnianej Rejestracji 

Kandydatów, określają załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.”; 

 

2) w § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się  

na wniosek kandydata, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia dostępny 

na stronie internetowej pod adresem: www.rekrutacja.uksw.edu.pl. Wniosek kierowany jest przez 

kandydata do prorektora nadzorującego rekrutację w formie pisemnej, z podaniem danych 

identyfikacyjnych oraz numeru rachunku bankowego, na który powinien zostać zrealizowany 

przelew. Wniosek powinien być złożony w siedzibie BRE do dnia 29 października 2021 roku dla 
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rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, do dnia 28 lutego 2022 roku dla 

rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2021/2022. Za datę złożenia wniosku drogą 

przesyłki pocztowej uznaje się datę stempla pocztowego. Za datę złożenia wniosku drogą przesyłki 

kurierskiej oraz osobiście w siedzibie UKSW, uznaje się datę wpływu wniosku do UKSW.”; 

 

3) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

      R E K T O R   

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski  

 


