
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 25/2022 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 marca 2022 r.1 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI 

NA STUDIA W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ 2022/2023  

 

1. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, II STOPIEŃ 

I termin rekrutacji 

1. 13.12.2022 r. rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK 

2. 27.01.2023 r. ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty 
rekrutacyjnej 

3. 30.01.2023 r.  ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rozpoczęcie 

przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne 

4. 30.01.2023 r. – 

27.02.2023 r. 

komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 

do 15.00 w dni powszednie 

5. 27.02.2023 r.  

godz. 15.00 

ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów 

nadesłanych pocztą!) przez kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów w tym terminie 

będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na 
Uniwersytecie Opolskim 

II termin rekrutacji 

1. 27.02.2023 r. rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których są 

wolne miejsca; 

Na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca, rejestracja 

i przyjęcia będą odbywały się w sposób ciągły, aż do wypełnienia 

limitu przyjęć. Od 28.02.2023 r. do końca rekrutacji, kandydat 
bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu oraz 

zarejestrowaniu opłaty w IRK, składa dokumenty w komisji 

rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę przyjętych. Na tym etapie 

rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych 

dokumentów 

2. 10.03.2023 r. ostateczny termin zakończenia rekrutacji zimowej 

Uwaga!  
1. Osobisty odbiór dokumentów przez kandydatów, którzy zrezygnują ze studiów na UO, 

jest możliwy w miejscu ich złożenia (czyli w komisji rekrutacyjnej) lub dziekanatach. 

Nieodebrane oryginały dokumentów będą wysłane pocztą po zakończeniu pracy przez 

komisję rekrutacyjną. 

2. 31.03.2023 r. mija ostateczny termin złożenia podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej 

przez kandydatów uczestniczących w rekrutacji zimowej, którym z przyczyn formalnych 

taki zwrot przysługuje. 

 

 

 

                                                 
1 W brzmieniu określonym załącznikiem do Zarządzenia nr 113/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego                            

z dnia  6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 25/2022 z dnia                          
7 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku 
akademickim 2022/2023 


