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Terminarz rekrutacji na przygotowawcze kursy języka polskiego  
i angielskiego na rok akademicki 2021/2022  

dla cudzoziemców 
 
4-TYGODNIOWY – NABÓR LETNI – lipiec 2021   

1 maja 2021  Pierwszy dzień rejestracji na kurs w systemie IRC 

29 czerwca 2021  Ostatni dzień rejestracji oraz wniesienia opłat (rekrutacyjnej i za kurs) 

5 – 30 lipca 2021  Realizacja zajęć w trybie online 

 
ROCZNY – NABÓR LETNI – październik 2021  

1 maja 2021  Pierwszy dzień rejestracji na kurs w systemie IRC 

31 lipca 2021  Ostatni dzień rejestracji na kurs oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

31 sierpnia 2021 Ostatni dzień wniesienia opłaty za kurs 

10 września 2021  Ostatni dzień dostarczenia oryginału Umowy o świadczenie usługi 
edukacyjnej  

27 września  
–  1 października 2021 

Obowiązkowe Dni Wstępne 

30 września 2021 Ostatni dzień na przyjazd do Wrocławia i rejestracji na kurs 

 

1 LUB 3-SEMESTRALNY – NABÓR LETNI – październik 2021   
1 maja 2021  Pierwszy dzień rejestracji na kurs w systemie IRC 

31 lipca 2021  Ostatni dzień rejestracji na kurs oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

31 sierpnia 2021 Ostatni dzień wniesienia opłaty za kurs 

10 września 2021 Ostatni dzień dostarczenia oryginału Umowy o świadczenie usługi 
edukacyjnej  

27 września  
– 1 października 2021  

Obowiązkowe Dni Wstępne 

30 września 2021  Ostatni dzień na przyjazd do Wrocławia i rejestracji na kurs 

 
1 LUB 3- SEMESTRALNY – NABÓR ZIMOWY – luty 2022 

1 maja 2021  Pierwszy dzień rejestracji na kurs w systemie IRC 

30 listopada 2021  Ostatni dzień rejestracji na kurs oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

17 grudnia 2021  Ostatni dzień wniesienia opłaty za kurs 

3 tygodnie przed 
rozpoczęciem semestru 
letniego – luty 2022 1 

Ostatni dzień dostarczenia oryginału Umowy o świadczenie usługi 
edukacyjnej  

tydzień przed 
rozpoczęciem semestru 
letniego - luty 2022 1 

Obowiązkowe Dni Wstępne 

dzień przed rozpoczęciem 
semestru letniego - luty 
2022 1 

Ostatni dzień na przyjazd do Wrocławia i rejestracji na kurs 

 

                                                           
1 Dokładna data zostanie zamieszczona na stronie www.rekrutacja.pwr.edu.pl  

http://www.rekrutacja.pwr.edu.pl/

