rekrutacja 2018/19

Od kandydatów na studia II stopnia kierunku inżynieria środowiska wymagane są
następujące dokumenty:
• poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu
ukończenia studiów wyższych,
• poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia suplementu do
dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (w zależności od kryteriów
kwalifikacyjnych),
• zaświadczenie o średniej arytmetycznej lub średniej ważonej z toku ukończonych
studiów (w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych),
• wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na PK (wydruk z programu do
elektronicznej rejestracji),
• wypełniona ankieta osobowa (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
• wypełniony formularz podania o przyjęcie na studia (wydruk z programu do
elektronicznej rejestracji),
• wypełniony formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o
przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o
ochronie danych osobowych” (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
• kserokopia dowodu osobistego lub, w przypadku cudzoziemców, paszportu,
poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem,
• poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia Karty Polaka
(dotyczy cudzoziemców posiadających niniejszy dokument i ubiegających się o
przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich),
• zaświadczenie potwierdzające efekty uczenia się (dotyczy kandydatów ubiegających
się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się),
• formularz zawierający wstępną analizę efektów kształcenia (patrz kolejna strona)
osiągniętych w dotychczasowym toku studiów, dokonaną przez kandydata w zakresie
wybranych przez siebie specjalności (podstawowej i alternatywnej) wraz z kartami
przedmiotów, które będą stanowić udokumentowanie osiągniętych efektów
kształcenia (nie dotyczy absolwentów kierunku inżynieria środowiska na WIŚ PK,
którzy zamierzają kontynuować studia II stopnia na tej samej specjalności ze średnią
ocen z toku studiów co najmniej 4.0),
• dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której wysokość
ustala Rektor PK.
Podczas dokonywania rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani do
dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii wykonaną zgodnie z
wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o formacie JPG o
wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele.
W przypadku składania i podpisywania wymaganych dokumentów w imieniu
kandydata, osoba składająca powinna dysponować upoważnieniem notarialnym. Treść
takiego upoważnienia może przygotować notariusz. Można również skorzystać z wzoru
pełnomocnictwa, które wymaga notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu
kandydata na studia.
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WSTĘPNA ANALIZA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK)
Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ I UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW
I ODPADÓW
Studia: stacjonarne
Specjalność: podstawowa/alternatywna*
Kandydat dokonuje własnej, wstępnej analizy efektów kształcenia osiągniętych
w dotychczasowym toku studiów, w zakresie wybranych przez siebie specjalności
(podstawowej i alternatywnej) zgodnie z zasadami rekrutacji i na podstawie dodatkowych
kryteriów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii
Środowiska (zatwierdzonych przez Radę Wydziału w dniu 14 listopada 2012 roku z późn.
zm.).
W celu udokumentowania osiągniętych efektów kształcenia kandydat powinien dołączyć
stosowne karty przedmiotów.
Jeśli kandydat stara się na dwie różne specjalności (podstawową i alternatywną), dokonuje
dwóch analiz ˗ dla każdej ze specjalności, na osobnych formularzach.

Nazwa przedmiotu

pkt. ECTS
(wg WIŚ)

Technologia wody

5

Wodociągi

6

Technologia ścieków

5

Kanalizacje

5

Razem
* co najmniej 5 pkt. ECTS

*

niepotrzebne skreślić

Zaliczony w toku
dotychczasowych
studiów
(w pkt. ECTS)

Uwagi kandydata

(przedmiot zrealizowany,
częściowo zrealizowany, brak)

