
Wydział Inżynierii Środowiska PK 
STUDIA STACJONARNE I stopnia (st. niestacjonarne patrz poniżej)  

 
 

Kierunek: Liczba wolnych miejsc: 
budownictwo 79 
gospodarka przestrzenna  26 
inżynieria środowiska  100 

 
 

HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI 
studia stacjonarne I stopnia  

Elektroniczna rejestracja kandydatów. 1-14 września 2016 r. 

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. 
do 14 września 2016 r. 

 (decyduje data dokonania wpłaty 
lub przelewu) 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia.  
Rozesłanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.   

16 września 2016 r. 
(do godz. 13:00) 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych  
do przyjęcia na studia. 

16-21 września 2016 r. 
 

Ogłoszenie list osób przyjętych. 
Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz umów w sprawie 
warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za 
wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych. 

23 września 2016 r. 
(do godz. 12:00) 

od 23 września 2016 r. 

Przekazanie do Działu Spraw Studenckich listy immatrykulacyjnej osób przyjętych 
na I rok studiów. 

do 26 września 2016 r. 
(do godz. 12:00) 

Przekazanie do Działu Spraw Studenckich sprawozdania EN-1 o liczbie 
kandydatów i osób przyjętych na studia. 

do 3 października 2016 r. 

 
  



 
 

Wydział Inżynierii Środowiska PK 
STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia 

 
Kierunek:  Liczba wolnych miejsc: 

budownictwo 22 
inżynieria środowiska  20 

 
 

HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI 
studia niestacjonarne I stopnia  

Elektroniczna rejestracja kandydatów. 1-16 września 2016 r. 

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. 
do 16 września 2016 r. 

 (decyduje data dokonania wpłaty 
lub przelewu) 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia.  
Rozesłanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.   

20 września 2016 r. 
(do godz. 13:00) 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych  
do przyjęcia na studia. 

20-23 września 2016 r. 

Ogłoszenie list osób przyjętych. 

 
Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz umów w sprawie 
warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za 
wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych. 

26 września 2016 r. 
(do godz. 12:00) 

 
 

od 26 września 2016 r. 

Przekazanie do Działu Spraw Studenckich listy immatrykulacyjnej osób przyjętych 
na I rok studiów. 

do 27 września 2016 r. 
(do godz. 12:00) 

Przekazanie do Działu Spraw Studenckich sprawozdania EN-1 o liczbie 
kandydatów i osób przyjętych na studia. 

do 3 października 2016 r. 

 


