
 

Dziennik Uniwersytetu Warszawskiego 
Centrum Nauk Sądowych 

 
Poz. 1 

 
Zarządzenie nr 1/04/2022 Dyrektora Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
 

W sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na Studia Podyplomowe 
Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych w roku akademickim 

2022/2023 
 

 
Na podstawie §18 Zarządzenia nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 
września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 238) oraz mając na względzie Postanowienie nr 12 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości 
opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe (Monitor UW z 2021 r. poz. 275) 
 
zarządza się co następuje: 
 
 

§ 1 
Zarządzenie określa tryb, zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego na Studia 
Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych w roku 
akademickim 2022/2023 (dalej: Studia). 
 

§2 
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Kierownik Studiów Podyplomowych.  
2. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego prowadzi Sekretariat Studiów 

Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych (dalej: 
Sekretariat).  

3. Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego sprawuje Dyrektor Centrum 
Nauk Sądowych. 

 
§3 

1. Postępowanie rekrutacyjne na Studia składa się z: 
a) rejestracji Kandydata na Studia w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów (dalej: IRK), 
b) postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego w drodze kwalifikacji 

dokumentów złożonych przez kandydata na Studia. 
c) z rozstrzygnięcia o przyjęciu albo nieprzyjęciu na Studia.  

2. Podstawą wydania rozstrzygnięcia o przyjęciu na Studia lub o odmowie przyjęcia na 
Studia jest łącznie: 

a) kolejność zgłoszeń w IRK, 
b) kwalifikacja dokumentów złożonych przez kandydata na Studia. 



 
3. Studia prowadzone są w języku polskim. W przypadku gdy kandydat na Studia 

legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą, może 
on podjąć Studia jeżeli znajomość języka polskiego zostanie potwierdzona przez 
Kierownika Studiów Podyplomowych w rozmowie kwalifikacyjnej lub w razie 
przedłożenia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego co najmniej na 
poziomie B2. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna jest w takim przypadku elementem 
postępowania rekrutacyjnego o którym mowa w §3 ust. 1 powyżej. 

4. Rozstrzygnięcie o przyjęciu na Studia lub o odmowie przyjęcia na Studia podejmuje 
Kierownik Studiów Podyplomowych.  

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego nie podlegają publikacji. Rozstrzygnięcia w 
sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia kandydata na Studia doręczane są 
kandydatom poprzez system IRK.  
 

§ 4 
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która: 

a) Posiada przynajmniej dyplom licencjata, inżyniera (lub równoważnego) lub 
magistra (każdy rodzaj studiów). 

b) Zarejestrowała się w systemie IRK. 
c) Wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN. 

2. Po dokonaniu rejestracji na Studia poprzez system IRK, w sposób wskazany w ust. 4 
poniżej, należy złożyć następujące dokumenty: 

a) podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK; 
b) oryginał (celem sporządzenia kopii) lub uwierzytelnioną kopię dyplomu 

ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo 
dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą albo 
oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o 
poziomie, kierunku i profilu studiów. 

c) podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w 
dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach 
odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez 
osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK; 

d) podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w 
dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK; 

e) podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z 
systemu IRK. 

3. W przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych 
uzyskanym za granicą:  tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski, a jeżeli to 
wymagane: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie 
legalizacji lub apostille, a w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych 
podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu. 

4. Wszystkie dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej należy złożyć w 
Sekretariacie Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk 
Pokrewnych w terminach wskazanych w §5 (liczy się data przyjęcia dokumentów 
przez Sekretariat). Dokumenty można złożyć : 

a) osobiście lub  
b) korespondencyjnie  



 
−  o obu przypadkach pod adresem: Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu 

Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, pok.117a (Wydział Biologii) 02-096 
Warszawa, z dopiskiem „rekrutacja na studia podyplomowe”. 
 

§ 5 
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 
 

Rejestracje kandydatów w systemie IRK: 10 czerwca – 5 października 2022r. 
 

Termin przyjmowania dokumentów 
przez Sekretariat: 
 

Od 5 września do 7 października 2022r. 

Ostateczny termin wniesienia opłaty 
rekrutacyjnej 
o której mowa w § 4 ust. 1 lit. c 
 

6 października 2022r. 

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 11 października 2022 r. 

 
2. Rozmowa o której mowa w §3 ust 3, w razie stwierdzenia takiej potrzeby, może odbyć 

nie później niż do końca terminu przyjmowania dokumentów przez Sekretariat. 
 

§ 6 
1. Limit miejsc na Studiach ustala się na 100 uczestników. 
2. Minimalną liczbę uczestników wymaganych do uruchomienia Studiów ustala się na 45. 

Liczba uczestników weryfikowana jest w końcowym dniu terminu przyjmowania 
dokumentów. 

3. Ostateczna liczba uczestników Studiów ustalana jest według stanu postępowania 
rekrutacyjnego po jego zakończeniu. 

 
§ 7 

1. Studia są odpłatne. Opłata za Studia w roku akademickim 2022/2023 wynosi: 
a. 4500 PLN przy wpłacie jednorazowej  (do 15 października) 
b. 2 x 2300 PLN w dwóch ratach (I do 15 października, II do 15 lutego) 
c. 4 x 1250 PLN w czterech ratach (I do 15 października, II do 15 stycznia, III do 15 

marca, IV do 15 maja). 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


