Załącznik

Regulamin projektu „Teraz Wrocław”
I.
Zasady ogólne
1. W projekcie „Teraz Wrocław” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwanym dalej
Projektem, mogą brać udział obywatele następujących państw: Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, którzy nie kwalifikują się do podjęcia
studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Projekt obejmuje wyłącznie zwolnienie z opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku
polskim I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie. Kandydat, któremu zostanie
przyznane bezpłatne miejsce w ramach Projektu, jest zobowiązany do ponoszenia kosztów
utrzymania przez cały okres studiów.
3. O przyznanie bezpłatnego miejsca na studiach w ramach Projektu mogą ubiegać się obywatele
państw wymienionych w pkt 1, tylko raz, w roku ukończenia:
- szkoły średniej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia,
- studiów I stopnia – w przypadku kandydatów ubiegających się na studia II stopnia,
lub w roku następnym. Kandydaci, którzy zostali przyjęci na bezpłatne studia w ramach
Projektu nie mogą ponownie brać udziału w Projekcie ani przesunąć podjęcia studiów na
kolejny rok akademicki.
4. Bezpłatne miejsce na studiach przyznawane jest wyłącznie na jeden cykl kształcenia i nie
ulega przedłużeniu na kolejny.
5. Postępowanie w sprawie przyznania bezpłatnego miejsca w ramach Projektu przeprowadza
Biuro Rekrutacji. Decyzję podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana.
6. W każdym roku akademickim bezpłatne miejsca mogą zostać przyznane 15 kandydatom,
z czego nie więcej niż 3 na każdym z wydziałów.
7. O bezpłatne miejsca w ramach Projektu przystąpić mogą jedynie kandydaci, których średnia
ocen jest nie niższa niż 75% maksymalnej ilości punktów lub najwyższej oceny możliwej do
uzyskania.
II.
Zasady kwalifikacji
1. Konkurs na bezpłatne miejsca w ramach Projektu odbywa się raz w roku na semestr letni
i zimowy.
2. Kandydat na bezpłatne miejsce w ramach Projektu musi spełniać warunki określone dla
kandydatów na poszczególne kierunki studiów, podlega zasadom określonym w uchwale
regulującej warunki i tryb przyjmowania kandydatów na studia na dany rok akademicki oraz
zarządzeniu regulującemu zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na dany rok akademicki.
3. Kandydat zobowiązany jest do rejestracji online na stronie study-in-wroclaw.pl
oraz do rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dedykowanym dla osób
nieposiadających
obywatelstwa
polskiego
znajdującym
się
na
stronie
www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
W systemie rekrutacyjnym kandydat umieszcza następujące dokumenty:
1) zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz
z wykazem ocen (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie),
dyplom wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) lub inny dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z tłumaczeniem;
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2) strona ze zdjęciem i danymi osobowymi z paszportu lub innego dokumentu podróży
cudzoziemca;
3) posiadane zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego;
4) formularz otrzymany po dokonaniu rejestracji online na stronie study-in-wroclaw.pl;
5) aktualna fotografia (w wersji elektronicznej) o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm
(odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy
zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby
twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami,
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami);
6) dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia takie jak: olimpiady wiedzy, konkursy
stopnia państwowego wraz z tłumaczeniem;
7) list motywacyjny w języku polskim;
8) certyfikat ZNO, EGE, CT lub inny z państwowego egzaminu przeprowadzanego
na zakończenie szkoły średniej wraz z tłumaczeniem i apostille.
Zamieszczenie dokumentacji niekompletnej skutkuje odrzuceniem aplikacji kandydata.
Przesłane dokumenty weryfikowane są przez pracowników Biura Rekrutacji, którzy
z wybranymi kandydatami przeprowadzają egzamin z języka polskiego.
Spośród kandydatów spełniających wszystkie wymagane kryteria właściwi dziekani wybierają
3 kandydatów, których rekomendują Rektorowi do przyznania bezpłatnych miejsc w ramach
Projektu oraz sporządzają listę rankingową kandydatów, osobną dla każdego z wydziałów.
Przy sporządzaniu listy rankingowej dziekani biorą pod uwagę następujące kryteria:
a) oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów rekrutacyjnych właściwych dla danego
kierunku (skala punktowa 1-100),
b) ocena z listu motywacyjnego (skala punktowa 1-5),
c) ocena z państwowego egzaminu przeprowadzanego na zakończenie szkoły średniej
z przedmiotów rekrutacyjnych (skala punktowa 0-100),
d) dodatkowe osiągnięcia, takie jak olimpiady wiedzy lub konkursy państwowe – tytuł
laureata lub finalisty jednego z pierwszych dziesięciu miejsc (10 punktów za jeden
konkurs),
e) znajomość języka polskiego (skala punktowa 1-100).
Biuro Rekrutacji informuje kandydatów o wynikach postępowania konkursowego. Kandydat,
któremu przyznano bezpłatne miejsce w ramach Projektu, w terminie 7 dni od powzięcia
informacji o wynikach konkursu jest zobowiązany poinformować Biuro Rekrutacji o tym czy
podejmie studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach Projektu.
Bezpłatne miejsce przyznawane jest na dany rok akademicki i nie ulega przesunięciu
na kolejne lata.
Decyzję w sprawie przyjęcia na studia kandydata na zasadach określonych niniejszym
regulaminem wydaje Rektor.
Kandydaci przyjęci na studia w ramach Projektu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz odbywają studia na takich
samych zasadach jak studenci będący obywatelami polskimi.
Zmiany do regulaminu wprowadzane są zarządzeniem rektora.
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