Zarzqdzenie nr 9
Rektora Uniwersvtetu w Bialvmstoku
z dnia 4 kwictnia 2016 r.
sprawie sTcTegdlowego harmonogramu przeprowadzenia rekrulacji
no rok akodemicki 2016/2017 w systemie Inlernetowej Rejestracji Kondydathw
w

Na podstawie $ 2 Uchwaly nr 1727 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow i trybu rekrutacji prou,adzonej w drodze
elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego slopnia i studia drugiego
slopnia vt roku qkademickim 2016/2017 z p62n. zm. oraz 5 2 Uchwaly nr 1853 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 23 marca 2016 r. rr) sprawie zasad i trybu rekrutacji na
studia trzeciego stopnia

-

studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017, ustala
szczeg6lowy harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2016/2017:

srg

6l
1. Studia

l.l.

stacjonarnc: studia picrwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Rekrutacja podstawowa

17.05.-08.07.2016

r.

Rejestracja w systemie Intemetowej Rejestracji Kandydat6w (IRK)
i wnoszenie. oplaty rekrutacyjne.i przez kandydat6w, kt6rzy nie
przystgpu.iq do egzaminu wstgpnego.

17.05.-15.06.2016

r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego.

20.06.2016 r.

Ostateczny termin weryfikacji oplat wnoszonych przez kandydat6w,
kt6rzy przystEpuj4 do egzaminu wstgpnego.

22.O6.2016 r.

Egzamin wstgpny (w przypadku kierunk6w,
rekrutacji przewiduj4 taki egzamin).

13.07 .2016 r.

Ostateczny termin weryfikacji oplat wnoszonych przez kandydat6w,
kt6rzy nie przystgpujq do egzaminu wstgpnego.

14.07.2016 r.

Ostateczny termin weryfikacji

15.07.2016 r.

Ogloszenie kandydatom \lrynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych):
- godz.8.00 - kierunek: administracja, bezpieczeristwo narodowe,
kryminologia, prawo, filozofia i etyka, historia, kognitywistyka

na kt6rych

zasady

przez Wydzialowe Komisje
Rekrutacyjne (WKR) wynik6w maturalnyoh kandydat6w z dyplomem
EB, IB oraz ze Swiadectwem dojrzaloSci uzyskanym za gramc4.

i

komunikacja, religioznawstwo, socjologia,

stosunki

mi gdzynarodowe, studia wschodnie,

- godz. 9.00 -

kicrunek: filologia, filologia polska,
kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna,
godz. 10.00 - kierunek: biologia, chemia, ochrona Srodowiska,
przy roda, matematyka, informatyka, informatyka i ekonometria,

ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, migdzynarooowe
stosunki gospodarcze, zan4dzanie, fizyka.

l5 i 18-20.07.2016

r.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny by6 dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.01 .2016 r., do godz. 14.30.

22.01.2016 r.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
intemetowych) o godz. 15.00.

25-26.07.2016 r.

Przyjmowanie oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok
studi6w w zwiqzku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek
rezygnacji kandydat6w), WKR uzupelnia listg kandydat6w o osoby
zajmuj 4ce kolejne pozycje na liScie rankingowej. Dokumenty
powinny by6 dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekraczalnym terminie do dnia26.07.2016 r., do godz. 14.30.

28.07.2016 r.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania
rekutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
internetowych) o godz. 15.00

od28.07.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

od29.07.2016 r.

Wysylanie przez WKR decyzji w sprawie przyjgcia na studia
(w przyptttlku mniejszej liczby kantlydatdw, o kkirej mowa w $ 23
Uchwaly nr 1727 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29
kwielnia 2015 r. z pdin. un, decyzje wyclaje I4/KR po uzyskrniu
zgody Rektora).
Przyjmowanie odwoiari od decyzji WKR w sprawie przyjgcia na
studia.

30.08.2016 r.

Posiedzcnic Uczelnianej Komisji Rckrutacyjnej.

1.2. Rekrutacja na kicrunki studi6w prowadzone
rosyjskim

w jgzyku

angielskim

i w jgzyku

17.05.-19.08.2016 r.

Rejestracja kandydat6w w systemie IRK.

18.07.-22.08.2016 r.

Weryfikacja przez WKR dokument6w nadeslanych przez kandydat6w
poprzez system IRK.

23.08.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

24.08.-12.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byd dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia

12.09.2016
rekrutacyj nej

od 16.09.2016 r.

r., do godz.

14.30 wraz

z

dowodem wplaty oplaty

.

Sporzqdzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego, wysylanie
decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

1.3. Rekrutacja uzupelniaj4ca na kierunki, na ktrire nie zostala wyczerpana liczba
miejsc (z wyjqtkiem kierunku Jilologia, specjalnoici: Jilologia angielska, jgqyk
angielski stosowany z hiszpafiskim, jg4yk angielski stosowany z jg4ykiem rosyjskim,
Jilologia angielska zjgzykiem niemieckim, jgzyk francuski (otl podstaw) z angielskim prortl umaczeniowy, jgzyk francuski proJil kulturowo-tlumaczeniowy, ll/ydzialu
Ekonomii i Zarzqdzania, llydzialu Pedagogiki i Psychologii oras llydTialu Prawa)
01.08.-22.09.2016

r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego.

29.07.-12-09.2O16

r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego.

(w przypadku kierunk6w,
rekrutacji przewiduj4 taki egzamin).
Egzamin wstgpny

14.09.2016 r.

0l-23.09.2016

r.

na kt6rych

zasady

Przyjmowanie oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23.09.2016 r., do godz. 14.30.

26.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
internetowych) o godz. 15.00.

od27.09.2016r.

Sporz4dzenieprotokol6wzpostgpowaniarekrutacyjnego.

od 27.09.2016

r.

Wysylanie przez WKR decyzji w sprawie przyjgcia na studia
(w przypadku mntejszej liczby kandydalfw, o ktdrej mowa w $ 23
Uchwaly nr 1727 Senatu Uniwersyletu w Bialymstoku z dnia 29
kwietnia 2015 r. z pdin. utt, decy4je wydaje WKR po uzyskaniu
zgotlY Rektora).

1.4. Rekrutacja uzupelniaj4ca na kierunki, na kttire nie zostala wyczerpana liczba
miejsc (dotyczy kierunkdw: ekonomia, Jilologia, specjalnoici: Jilologia angielska,
jgzyk angielski stosowflny 7 hisTpaiskim, jg4yk angielski stosowany z jg4ykiem
rosyjskim, filologia angielska z jgzgkiem niemieckim, jg4yk francuski (od podstaw)
z angielskim - proJil tlumaczeniowy, jg4yk francuski proJil kulturowo-tlumaczeniowy,
llytlzialu Ekonomii i Zarzqdzania, lYytlzialu Pedagogiki i Psychologii oraz Lllttlzialu
Prawa)

01.08.-16.09.2016r. Rejestracja w systemie IRK

i

wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego.

01.08.-12.09.2016

r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacylnej przez
kandydat6w, kt6rzy przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego.

14.09.2016 r.

Egzamin wstgpny (w przypadku kierunk6w,
rekrutacji przewidujq taki egzamin).

20.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) do godz.

na kt6rych

zasady

15.00.

2l-22.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjEcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.09.2016 r., do godz. 14.30 - nie dotyczy llytftialu Ekonomii
i Zsrzqdzania.

22-23.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydziatu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23.09.2016 r., do godz. 14.30 - dotycTy Wytlzialu Ekonomii

i Zarzqdzania26.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postEpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
intemetowych) o godz. 15.00.

od27.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

od 2l .09.2016 r.

Wysylanic przez WKR decyzji w sprawie przyjgcia na studia
(w prTyparlku mniejszej liczby kandydatdw, o ktuirej mowa w $ 23
Uchwaly nr 1727 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29
kwietnia 2015 r. z pdin. zm-, decy4je wydaje WKR po uzyskaniu
Tgotly Rektora).

1.5. Rekrutacja uzupelniajAca (II tura) na kierunki, na kt6rc nie zostala wyczerpana
liczba micjsc - zie dolJ,czy llydzittlu Ekonomii i Zarzqdxania

26-29.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK

kandydat6w, kt6rzy

nie

i

wnoszenie oplaty rekrutacyj nej przez

przystgpuj4

do

egzaminu wstgpnego,

przyj mowanie dokument6w.

26-27.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy przystgpujq do egzaminu stgpnego.

28.09.2016 r.

Egzamin wstgpny

(w

przypadku kierunk6w, na kt6rych zasady

rekrutacji przewidujE taki egzamin).
29.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
internetowych) o godz. 15.00.

od 30.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

od 30.09.2016 r.

Wysylanie decyzji WKR w sprawie przyjQcia na studia.

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia

2.1. Rekrutacja podstawowa
17.05.-18.07.2016 r.

-

Rej estracja

Llytlzial Biologiczno-Chemiczny, ll/ytlzial HistorycznoSocjologiczny oraT ll/ydxial Matematyki i Informatyki

w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej

przez

kandydat6w.
25.07.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz.
15.00.

26-27.07.2016 r.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjEcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 .07 .2016

28.09.2016 r.

r., do godz. 14.30.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
internetowych) o godz. 15.00.

od29.09.2016 r.

Sporzqdzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

od29.09.2016 r.

Wysylanie przez WKR decyzji w sprawie przyjgcia na studia
(w przlpadku mniejszej liczby kandydaniw, o ktdrej mowa w $ 23
Uchwaly nr 1727 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29
kwietnia 2015 r. z pdin. zm., decyzje wyclaje llKR po uzyskoniu
zgody Reklora).

2.2. Rekrutacja podstawowa

-

wszystkie wJ,dzi(b z teJ)jqtkiem: llytlzialu BiologicznoC Itemicznego, llydzialu Histo ryczno-Socjol ogicznego oraz
Wytlzial u M ate maty ki i I nfo rmaty k i

17.05.-25.07.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego/rozmowy
kwalifikacyjnej.

17.05.-22.01.2016 r.

Rejestracja w syslemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w. kt6rzy przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego/rozmowy
kwalifikacyjnej.

28.07.2016 r.

Egzamin wstgpny/rozmowa kwalifi kacyjna.

29.07.2016 r.

Ogloszenie kandydatom vrynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach intemetowych) o godz.
15.00.

0l-03.08.2016 r.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
03.08.2016 r.. do sodz. 14.30.

04.08.2016 r.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
internetowych) o godz. 15.00

05. i08.08.2016 r.

Przyjmowanie oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podj gcia
studi6w od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok
studi6w w zwi4zku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek
rezygnacji kandydat6w). WKR uzupelnia listg kandydat6w o osoby
zajmuj4ce kolejne pozycje na li6cie rankingowej. Dokumenty
powinny by6 dostarczone do siedziby Dziekanatu WydzialuiWKR
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016 r., do godz. 14.30.

09.08.2016 r.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postEpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
internetowych) do godz. 15.00.

do 10.08.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacy.inego.

od 10.08.2016 r.

Wysylanie decyzji WKR

w sprawie przyjgcia na

studia
(w przypadku mniejsxej lic6by kandydal6w, o ktdrej mowa w $ 23
Uchwaly nr 1727 Senalu Uniwersytetu w Bialymsloku z dnia 29
kwietnia 2015 r. z pdin. zm., decyzje wyclaje llKR po u4yskaniu
zgotly RektorQ.

2.3. Rekrutacja na kierunki studi6w prowadzone w jgzyku angielskim

i w jgryku

rosyjskim
17.05.-18.08.2016 r.

Rejestracja kandydat6w w systemie IRK.

15.07.-19.08.2016 r.

Weryfikacja przez WKR dokument6w nadeslanych przez kandydat6w
poprzez system lRK.

22.08.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacy.jnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

22.08.-12.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byd dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.09.2016 r., do godz. 14.30 wraz z dowodem wpiaty oplaty
rekrutacyjnej.

od23.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego, wysylanie
decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

2.4. Rekrutacja uzupclniajqca na kierunki, na ktrire nie zostala wyczerpana liczba
miejsc 7 wyjqlkiem llytlziolu Ekonomii i Zarzqdzania, Ll/ydTialu Pedagogiki
i Psychologii oraz ll/ytlzialu Prawa
11.08.-22.09.2016

r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego/rozmowy
kwalifikacyjnej.

I1.08.-12.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy przystgpujq do egzaminu wstgpnego/rozmowy
kwalifikacyjnej.

14.09.2016 r.

Egzamin wstgpny/rozmowa kwalifi kacyjna.

01-23.09-2016 r.

Przyjmowanie oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23.09.2016 r., do godz. 14.30

26.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
internetowych) o godz. 15.00.

od,27.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

od21.09.2016 r.

Wysylanie przez WKR decyzji w sprawie przyjgcia na studia
(w przypadku mniejszej liczby kandydatdw, o ktdrej mowa w $ 23
Uchwttly nr 1727 Senalu Uniwersytetu w Biolymstoka z dnia 29
kwieaia 2015 r. z pdin. zm., decyzje wydaje llKR po u4yskaniu
zgody Rektora).

2.5. Rekrutacja uzupelniaj4ca na kierunki, na ktrire nie zostala wyczerpana liczba
miejsc - dotltczy ll/ytlziatu Ekonomii i Zarzqdzania, Wytftialu Peclagogiki
i Psychologii oraz lYytlzialu Prawa

l6 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy nie przystgpujq do egzaminu wstgpnego/rozmowy
kwalifikacyjnej.

11.08.-16.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstqpnego/rozmowy
kwalifikacyjnej - dotycTy Llytlzialu Ekonomii i Zarzqdzania.

11.08.-l1.09.2016r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego/rozmowy
kwalifikacyjnej.

14.09.2016 r.

Egzamin wstgpny/rozmowa kwal ifi kacyina.

20.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indy.widualnych kontach
internetowych) do godz. 15.00.

21.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginak5w dokument6w uprawniaj4cych do podj gcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu WydzialuiWKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.09.2016 r., do godz. 14.30 tlotyczy Ll/ydzialu Prawa.

21-22.09.2016 r.

Przyj mowanie oryginal6w dokument6w uprawniaj 4cych do podj gcia

I I .08.- 19.09.20

dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia

studi6w. Dokumenty powinny

byi

22.09.2016 r.,
i Psyclrologii.

do godz. 14.30

tlotyczJt lYjtlzialu Pedagogiki

22-23.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23.09.2016 r., do godz. 14.30 tloltczy LlydTialu Ekonomii
i Zarzqdzania.

23.09.2016 r.

Oglaszanie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania
rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach
intemetowych) do godz. 15.00.

od23.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

od23.09.2016 r.

Wysylanie przez WKR decyzji w sprawie przyjgcia na studia
(w przypadku mniejszej liczby kandydatdw, o ktdrej mowa w $ 23
Uchwaly nr 1727 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z clnio 29
kwielnia 2015 r. z pdin. zm., decyzje wydaje II/KR po uzyskaniu
zgody Rektora).

2.6. Rekrutacja uzupelniaj4ca (II tura) na kierunki, na ktrire nie zostala wyczerpana
liczba miejsc

-

z

ie tlotycTy ll/ytlxialu Ekonomii i Zarzqdzania

26-29.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, przyjmowanie dokument6w.

26-27.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy przystgpui4 do egzaminu wstgpnego/rozmowy
kwalifikacyjnej.

28.09.2016 r.

Egzamin wstgpny/rozmowa kwalifikacyjna.

od29.09.2016 r.

Sporzqdzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

od 30.09.2016 r.

Wysylanie decyzji WKR w sprawie przyjgcia na studia.

3. Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugicgo stopnia, jednolite
studia magisterskic
.05.-29.09.2016

r.

systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego/rozmowy
kwatifikacyjnej nie tlotycTy ll/ydzialu Ekonomii i Zarzqclzania.

17.05.-16.09.2016

r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego/rozmowy
kwalifikacyjne.i dolyc4y llytlzialu Ekonomii i Zarzqdzanifl.

.05.-12.09.2016

r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w, kt6rzy przystgpuj4 do egzaminu wstqpnego/rozmowy
kwalifikacyjnej.

17

17

14.09.20'16

r.

Re.iestracja

w

Egzamin wstgpny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydat6w na studia
pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia.

21.07.-20.09.2016

r.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.09.2016 r., do godz. 14.30. Wydawanie/wysylanie decyzji
w sprawie przyjgcia na studia dolycTy llytlzialu Ekonomii
i Zarzqdzania.

01.08.-30.09.2016r. Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcra
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.09.2016 r., do godz. 14.30. Wydawanie/wysylanie decyzji
w sprawie przyjgcia na studia - da ec4y llydzialu Prawa.
22.08.-30.09.2016

od 30.09.2016

r.

r.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na
I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia
studi6w. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby
Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.09.2016 r., do godz. 14.30. Wydawanie/wysylanie decyzji
w sprawie przyjgcia na studia dotyczy llytlzialu Malematyki
i Informatyki oraz Wydzinlu Pedagogiki i Psychologii.
Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

4. Rekrutacja na studia przcmienne

02.01.-15.02.2017

r.

-

szczegdlowy hnrmonogram rekrutacji T,ostanie
ustalony w prTypadku podjgcia decyzji
o prowadzeniu stutliriw przemiennych

Rejestracja kandydat6w poprzez system IRK na studia przemienne.

5. Studia trzeciego stopnia

-

studia doktoranckie

5.1. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

- studia stacjonarne doktoranckie w

zakresie

biologii

15.08.-04.09.2016

05-09.09.2016 r.

r.

Rejestracja w systemie IRK
kandydat6w.

i

wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez

Przyjmowanie przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej (lnstl.tut
Biologii, ul. Ciolkowskiego lJ, pok. 3005) od kandydat6w oryginal6w
dokument6w uprawniajEcych do podjgcia studi6w w gooz.
10.00- 14.30.

12.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

13.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

13-09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

od 13.09.2016 r.

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia

5.2. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

15.08.-04.09.2016

r.

05-09.09.2016 r.

-

studia stacjonarne doktoranckie

w

zakresie

chemii

Rejestracja w systemie IRK
kandydat6w.

i

wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez

Przyjmowanie przez Sekrelarza Komisji Rekrutacyjnej (lnstytut
Chemii, ul. Ciolkowskiego

I

K, pok. 3028) od kandydat6w oryginal6w

dokument6w uprawniajqcych

do

podjgcia studi6w

w

godz.

10.00- r4.30.
12.09.2016 r.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

13.09.2016 r.

SporzEdzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

13.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

od 13.09.2016 r.

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

5.3. Wydzial

Ekonomii i

Zarz4dzania studia stacjonarne i

niestacjonarne
doktoranckie w zakresie ekonomii

0l-19.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w. Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w
uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty powinny byi
dostarczone do Dziekanatu Wydziatu/WKR w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20.09.2016 r.. do sodz. 14.30.

21.09.2016 r.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

do 26.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

26.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

od 26.09 .2016

r

.

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przy.igcia na studia

5.4. Wydzial Filologiczny

-

studia stacjonarnc doktoranckie w zakresie jgrykoznawstwa
i literaturoznawstwa

17.08.-20.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyj nej przez
kandydat6w. Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w
uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty powinny byi
dostarczone do Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21.09.2016 r.. do sodz. 14.30.

23.09.2016 r.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

do 30.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

30.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

Wydawanie/wysyianie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

od 30.09.2016 r.
5,5 Wydzial Fizyki

01.06.-15.09.2016

15-20-09.2016

-

r.

r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki
Rejestracja w systemie IRK
kandydat6w.

i

wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez

Przyjmowanie przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej (Wydzial
Fizyki, ul. Ciolkowskiego lL) od kandydat6w oryginal6w
dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w w godz.
09.00-15.00.

23.09.2016 r.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

26.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

26.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

od26-09.2016 r.

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

5.6. Wydzial

Historyczno-Socjologiczny studia stacjonarnc doktoranckie w zakresie
historii i socjologii

01-23.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w. Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w
uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty powinny byi
dostarczone do Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 23.09.2016 r.. do sodz. 14.30.

27.09.2016 r.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

do 28.09.2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

28.09.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

od29.09.2016 r.

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

5.7. Wydzial Prawa

- studia stacjonarne i nicstacjonarne doktoranckie

w zakresie nauk

prawnych

a w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w. Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w
uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty powinny by6
dostarczone do Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24.06.2016 r.. do sodz. 14.00.

10-24.06.2016 r.

Rejestracj

05-06.07.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

do 12.07 -2016 r.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

12.07.2016 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetouych).

od 12.07.2016

r.

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

5'7.1. wydzial Prawa

29.08.-06.09.2016

r.

13-14.09.2016r.

r.
20.09.2016r.

do 20.09.2016

od 20.09.2016 r.

-

studia stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie w zakresie
nauk prawnych - rekrutacja uzupelniajqca

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez
kandydat6w. Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w
uprawniajqcych do podjgcia studi6w. Dokumenty powinny byi
dostarczone do Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 06.09.2016 r., do godz. 14.00.
Rozmowakwalifikacyjna.
Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia
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Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

