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Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia  
i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17 

 

 

REKRUTACJA LIPCOWA  

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE * 

L.P. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMINY 

1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 6 czerwca 2016 r. 

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 8 lipca 2016 r.  

3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 12 lipca 2016 r. 

4 Pobranie przez komisje rekrutacyjne z systemu IRK list kandydatów  12 lipca 2016 r. 

5 
Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia w jednostkach rekrutujących, które 

nie przeprowadzają dodatkowych egzaminów wstępnych   
13-14 lipca 2016 r. 

6 
Ogłoszenie wyników przez jednostki rekrutujące, które nie przeprowadzają dodatkowych 

egzaminów wstępnych  
15 lipca 2016 r. 

7 
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia w jednostkach, które nie 

przeprowadzają dodatkowych egzaminów wstępnych 
I tura 18-19, 20 lipca 2016 r.  

8 

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia  

w jednostkach, które nie przeprowadzają dodatkowych egzaminów wstępnych, 

uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc 

II tura 21-22 lipca 2016 r.  

III tura 25-27 lipca 2016 r. 

IV tura** 28–29 lipca 2016 r.  

9 Dodatkowe egzaminy wstępne:   

 

1. Instytut Filozofii, Warsaw International Studies in Philosophy (egzamin ustny) 12 lipca 2016 r.  

2. Wydział Psychologii, psychologia, studia w j. angielskim (egzamin ustny) 12, 13, 14 lipca 2016 r. 

3. Wydział Polonistyki, logopedia ogólna i kliniczna (egzamin ustny) 14-15 lipca 2016 r. 

4. Wydział „Artes Liberales”, artes liberales (egzamin ustny) 14-15 lipca 2016 r. 

5. 
Kolegium MISH, indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach 

nauk humanistycznych i nauk społecznych (egzamin ustny) 
14, 15 i 16 lipca 2016 r. 

6. Instytut Socjologii, socjologia (egzamin pisemny) 12 lipca 2016 r. 

10 
Zatwierdzanie przez UKR wyników rekrutacji na studia w jednostkach rekrutujących, które 

przeprowadzają dodatkowe egzaminy wstępne 
18 lipca 2016 r.  

11 
Ogłoszenie wyników przez jednostki rekrutujące, które przeprowadzają dodatkowe 

egzaminy wstępne 

12 
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia w jednostkach, które 

przeprowadzają dodatkowe egzaminy wstępne 
I tura 19, 20 i 21 lipca 2016 r.  

13 

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia  

w jednostkach, które przeprowadzają dodatkowe egzaminy wstępne, 

uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc 

II tura 22 i 25 lipca 2016 r. 

III tura** 26–27 lipca 2016 r. 

14 Posiedzenie odwoławcze UKR 9 września 2016 r. 

* rekrutacja na studia w języku angielskim może odbywać się w innych terminach niż określone w ww. harmonogramie,  

szczegółowe informacje o terminach rejestracji zostały zamieszczone w dalszej części załącznika 

**możliwe kolejne tury przyjmowania dokumentów w przypadku niewypełnienia limitu miejsc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


