
ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

  PRZEZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA, 

 NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UW 

Składanie wymaganych dokumentów odbywa się w Punkcie Rekrutacyjnym WZ UW, 

ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie, na parterze w budynku B, tel. 22/ 55 34 100.  

Dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia; informacja o kwalifikacji 

jest publikowana w systemie IRK, na osobistym koncie kandydata. 

Prosimy o stosowanie i przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, 

dotyczącego zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  

 W celu złożenia dokumentów może przyjść wyłącznie zdrowy kandydat (lub osoba 

upoważniona przez kandydata do złożenia dokumentów), bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Kandydat nie może złożyć dokumentów, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

 Osoby towarzyszące kandydatom nie będą wpuszczane do budynku z wyjątkiem sytuacji 

w której kandydat wymaga pomocy w poruszaniu się. 

 W Punkcie Rekrutacyjnym będzie mogła przebywać jedna osoba składająca dokumenty.  

 Przy składaniu dokumentów każdy kandydat jest zobowiązany do korzystania z własnych 

rękawiczek jednorazowych i przyborów piśmienniczych. Kandydaci nie mogą pożyczać 

przyborów do pisania od innych osób znajdujących się na terenie kampusu, prosimy więc 

o zabranie ze sobą długopisu.   

 Na teren kampusu przy ul. Szturmowej 1/3 będą wpuszczane wyłącznie osoby w 

maseczce lub przyłbicy zakrywającej usta i nos.  

 Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Zarządzania UW, w punktach 

wyznaczonych przez Komisję Rekrutacyjną. Kolejka oczekujących na wejście do 

budynku będzie ustawiona na zewnątrz a osoby w kolejce muszą zachować między sobą 

dystans, wynoszący co najmniej 2 metry. 

 Kandydaci proszeni są o przygotowanie całego kompletu wymaganych dokumentów.  

Lista dokumentów do złożenia przez kandydatów na studia znajduje się pod poniższym 

linkiem: http://www.wz.uw.edu.pl/kandydaci 

Na tej stronie proszę wybrać studia, na które będą składane dokumenty. Prosimy również 

o przygotowanie i przywiezienie ze sobą kserokopii oryginalnych dokumentów.    
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