
 
 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 
studia stacjonarne I stopnia (st. niestacjonarne patrz poniżej) 

 
 
 
  

Elektroniczna rejestracja kandydatów 
 

1 czerwca – 6 lipca  
2017 r. 

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia 
do 6 lipca 2017 r. 

(decyduje data dokonania 
wpłaty lub przelewu) 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i osób 
umieszczonych na listach rezerwowych 

7 lipca 2017 r.  
(do godz. 14:00) 

Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu na studia od 10 lipca 2017 r. 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na 
studia  

11 lipca – 18 lipca 
2017 r. 

(decyduje data wpływu 
dokumentów do WKR) 

Ogłoszenie list przyjętych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia 
z list rezerwowych 

20 lipca 2017 r. 
 (do godz. 14:00) 

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

od 20 lipca 2017 r. 

 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy zostali zakwalifikowanych 
do przyjęcia z list rezerwowych 

21 – 26 lipca 2017 r. 
(decyduje data wpływu 
dokumentów do WKR) 

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów z list rezerwowych 
27 lipca 2017 r. 
(do godz. 14:00) 

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

od 27 lipca 2017 r. 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia 
listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów 

28 lipca 2017 r. 
(do godz. 12:00) 

 

  



 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 
studia niestacjonarne I stopnia  

 
 
 

Elektroniczna rejestracja kandydatów  
1 czerwca – 11 lipca 

2017 r. 

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia 
do 11 lipca 2017 r. 

(decyduje data dokonania 
wpłaty lub przelewu) 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i osób 
umieszczonych na listach rezerwowych 

13 lipca 2017 r. (do 
godz. 14:00) 

Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu na studia od 13 lipca 2017 r. 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na 
studia 

14 lipca - 20 lipca 
2017 r. 

(decyduje data wpływu 
dokumentów do WKR) 

Ogłoszenie list przyjętych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia 
z list rezerwowych 

21 lipca 2017 r. 
 (do godz. 14:00) 

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia od 21 lipca 2017 r. 

 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy zostali zakwalifikowanych 
do przyjęcia z list rezerwowych 

24 – 26 lipca 2017 r. 
(decyduje data wpływu 
dokumentów do WKR) 

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów z list rezerwowych 
27 lipca 2017 r. 
(do godz. 14:00) 

 Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia od 24 lipca 2017 r. 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia 
listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów 

28 lipca 2017 r. 
(do godz. 12:00) 

 


