
Rekrutacja na niestacjonarne studia I, II stopnia 

na rok akademicki 2018/2019 
 

STUDIA I STOPNIA  

I nabór 

9 lipca od godz. 09.00 – 19 lipca 2018 do 15.00   Rejestracja poprzez system Internetowej 

Rejestracji  Kandydata                                                                             

 

20 lipca 2018 godz. 14.00 – 18.00 przyjmowanie teczek i dokumentów od                     

kandydatów  

23 lipca 2018 godz. 10.00 – 14.00            na licencjackie studia niestacjonarne 

 

24 lipca godz. 14.00             komisja teczkowa 

25 lipca 2018 ok. godz. 16.00                                wywieszenie list osób dopuszczonych do                   

autoprezentacji 

27 lipca 2018 od  godz.  10.00             autoprezentacja 

 

30 lipca 2018 ok. godz. 16.00  wywieszenie list osób zakwalifikowanych na I 

rok studiów 

01-02  sierpnia 2018    odbiór teczek i podpisywanie umów 

II nabór 

07 od godz. 09.00 - 10 września 2018 do 15.00 Rejestracja poprzez system Internetowej 

Rejestracji Kandydata 

11 września 2018 godz. 14.00 – 18.00  przyjmowanie teczek i dokumentów od 

kandydatów  

 

12 września 2018 godz. 10.00 – 14.00   na licencjackie studia niestacjonarne 

14 września 2018 godz. 16.00     komisja teczkowa 

18 września 2018 godz.16.00 wywieszenie list osób dopuszczonych do 

autoprezentacji 

20 września 2018 od godz.10.00     autoprezentacja 

 

21 września 2018 wywieszenie list osób zakwalifikowanych na I 

rok studiów 

 

11 września 2018 godz. 14.00 – 18.00  przyjmowanie dokumentów w sprawie 

przeniesień na 

12 września 2018 godz. 10.00 – 14.00   licencjackie studia niestacjonarne 

14 września 2018 godz. 17.00    komisja do spraw przeniesień na licencjackie 

studia niestacjonarne 



Rekrutacja na niestacjonarne studia I i II stopnia 

na rok akademicki 2018/2019 

 

STUDIA II STOPNIA WIECZOROWE 

03-09 września 2018  Rejestracja poprzez system Internetowej Rejestracji 

Kandydata 

10 września 2018 godz. 14.00 – 18.00 przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów na 

 

11 września 2018 godz. 10.00 – 14.00  magisterskie studia niestacjonarne oraz przyjmowanie 

dokumentów w sprawie przeniesień na magisterskie 

studia niestacjonarne  

 

17 września 2018 godz. 16.00   komisja ds. przyjęć kandydatów na magisterskie studia 

niestacjonarne 

17 września 2018 godz. 17.00  komisja ds. przeniesień na magisterskie studia 

niestacjonarne 

18 września 2018 ok. godz. 16.00  wywieszenie list osób przyjętych na niestacjonarne 

studia magisterskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekrutacja na niestacjonarne studia I i II stopnia 

na rok akademicki 2018/2019 

 

STUDIA II STOPNIA ZAOCZNE 

 

03-18 września 2018 Rejestracja poprzez system Internetowej Rejestracji 

Kandydata 

19 września 2018 godz. 14.00 – 18.00 przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów na 

 

20 września 2018 godz. 10.00 – 14.00  magisterskie studia  

 

21 września 2018 godz. 16.00   komisja ds. przyjęć kandydatów na magisterskie studia 

niestacjonarne zaoczne 

24 września 2018 ok. godz. 16.00   wywieszenie list osób dopuszczonych do autoprezentacji 

 

26 września 2018  godz. 10.00  autoprezentacja 

 

27 września 2018 ok  godz. 13.00 wywieszenie list osób przyjętych na niestacjonarne 

studia magisterskie 

 

 

 

 

 


