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WAŻNE TERMINY 

I.30.04.2016-10.07.2016 do godz. 23:59 – elektroniczna rejestracja kandydatów – jeśli chcesz wziąć 

udział w rekrutacji na studia I stopnia, to w tym terminie: 

 zarejestruj się, czyli utwórz konto kandydata (jako login podaj numer PESEL, a jako hasło 

numer dowodu osobistego) 

  dodaj zgłoszenie na wybrany kierunek oraz wskaż które przedmioty z matury wybierasz do 

kwalifikacji  

 wypełnij  dane osobowe  

 wnieś opłatę rekrutacyjną 85 zł za każdy kierunek (na indywidualne konto rozliczeniowe, 

które będzie widoczne w koncie po rejestracji). Liczy się data wykonania przelewu. 

II. 05.07.2016 – 10.07.2016 – po otrzymaniu wyników maturalnych zaloguj się na swoje konto i wpisz 

je w zgłoszeniu rekrutacyjnym (na tym etapie możesz jeszcze zmienić wcześniej zadeklarowane 

przedmioty). 

 

III. nie później niż 12.07.2016 do godziny 15:00 ustalone będą pierwsze progi punktowe. 

Zaloguj się na swoje konto i sprawdź status zgłoszenia. 

Widzisz komunikat „można składać dokumenty” ? Masz pewność przyjęcia, pod warunkiem, że 

złożysz dokumenty w terminie od 13.07.2016 do 16.07.2016 do godz. 15:00. 

IV. 16.07.2016 do godz. 18:00 - ustalone będą drugie progi punktowe. 

Zaloguj się na swoje konto i sprawdź status zgłoszenia. 

Widzisz komunikat „można składać dokumenty” ? Masz pewność przyjęcia, pod warunkiem, że 

złożysz dokumenty w terminie  od 18.07.2016 do 21.07.2016 do godz. 15:00. 

V. 22.07.2016 - 26.07.2016 ewentualne kolejne obniżenia progów punktowych dla następnych grup 

kandydatów. 

VI .27.07.2016 do godz. 15:00 ostateczny termin złożenia dokumentów przez wszystkich kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia. 

VII.  Jeśli składałeś dokumenty w okresie 22.07.-27.07.2016 to 

28.07.2016 godz. 16:00 zostaną zatwierdzone progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia i poprzez 

komunikat w koncie kandydata dowiesz się, czy zostałeś przyjęty. 

Jeśli zostaną wolne miejsca, zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa. 

UWAGA! w przypadku wysyłki dokumentów kurierem/pocztą istotny jest moment w którym 

przesyłka dotrze na uczelnię, a nie data wysyłki/stempla pocztowego. 


