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Ilarmonogram czynności rekrutacyjnych na §tudia §tacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego §topnia w roku akademickim 2018/2019
,r§eme§tr zimowyll
Lp.

l

2.

3.

4.

5.

6,

Elektroniczna Reje§tracja Kandydatów

(ERĘ

Studia niestacjonarne

Studia stacjonarne

kierunek studiów

Czynność

I

stopnia

Architeklura

ż1.05. - 2ż.06.2018 r.

pozoslałe kierunki

21.05. - 05.07.20l8

Architeklura

21.05.

pozostałe kierunki

21.05. - 05.07.20l8 r.

-

r.

II stopnia

I stopnia

II stopnia

21.05. - 05.07,20l8 r.

ż1.05. - 11.o7.ż018 l,

21.05. - 17.07.20l8 r.

2l -05. - 05.07-20l8

ż1.05. -

21 .05.

2ż.06.ż018 r.

Wniesienie oplaty r€krutacyJnej

Egzamin wstępny z rysunku
Wprowadzenie do systemu wyników ze
świadectwa dojrzałościlub/i ze świadectwa
ukończenia szkoły/ dyplomu ukończenia
studiów, będących podstawą do
przeprowadzenia po§tępowania
lrwalifikacyjnego
Wyniki postępowania lmalilikacyjnego (listy
zakwalifrkowanych do przyjęcią przekazanie
informacji na indywidualne konta kandydata
poprzez system ERK)
Rejestracja kandydatów na studia (dostafczenie
wymaganych dokumentów)

Architektura

wszystbie kierunki

wszystkie kierunki

wszystkie kierunki

3 .07

r.

17

.07.2018 r,

-

1-1

.07

.20l8

. i 4.0] .ż018 r.

do 05.07.20l8 r.

do 05.07.20l8 r.

do l7.07.201 8 r.

do17.07.20l8r.

9.07 .2018 r.

9.07.20l8 r.
(do godz. |4.00)

do 20.07.2018 r,
(do godz. 14.00)

do 20.07.2018 r.
(do godz. l4.00)

(do godz. l4.00)

od l0.07.20l8

r.

do l2,07.20I8

r.

clo ż5 ,07 .ż018 r.
(szczegółowe termirry zostaną podane przez

komisie wydziałowe)
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