
Studia II stopnia (magisterskie wieczorowe)

Zgłoszenie elektroniczne kandydata.
  

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata  
każdy kandydat musi złożyć kandydaturę na 
wybrany kierunek oraz zamieścić:
 –  zdjęcie cyfrowe z własnym wizerunkiem – 
   patrz menu boczne „Zdjęcie cyfrowe” 
   na stronie Rekrutacji
 –  życiorys
 –  portfolio cyfrowe – patrz menu boczne 
   „Portfolio cyfrowe” na stronie Rekrutacji
 –  dokumenty – patrz menu boczne 
   „Dokumenty” na stronie Rekrutacji

opublikowanie listy osób przyjętych 
na I rok studiów

7 września 2020  
od godz. 00.01
 
25 września 2020  
do godz. 23.59

30 września 2020  
do godz. 16.00 

TERMINY

Studia I stopnia (licencjackie wieczorowe)

Zgłoszenie elektroniczne kandydata.
  

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata  
każdy kandydat musi złożyć kandydaturę na 
wybrany kierunek oraz zamieścić:
 –  zdjęcie cyfrowe z własnym wizerunkiem – 
   patrz menu boczne „Zdjęcie cyfrowe” 
   na stronie Rekrutacji
 –  życiorys
 –  portfolio cyfrowe – patrz menu boczne 
   „Portfolio cyfrowe” na stronie Rekrutacji
 –  dokumenty – patrz menu boczne 
   „Dokumenty” na stronie Rekrutacji

opublikowanie listy osób przyjętych 
i nieprzyjętych na I rok studiów

1 września 2020 
od godz. 00.01
 
23 września 2020 
do godz. 23.59

25 września 2020 
do godz. 16.00 

 Czesne na studiach I stopnia 
 (licencjackich wieczorowych) w roku akad. 2020/2021
 
 Tytuł                    Kwota   Termin wpłaty
 Opłata wpisowego             700 zł    po pozytywnej decyzji Komisji 
                               i podpisaniu umowy
 Czesne za rok (płatność z góry)    8 550 zł   do 5 października
 Czesne za semestr zimowy       4 275 zł   do 5 października
 Czesne za semestr letni        4 275 zł   do 5 lutego
 Czesne w 9 ratach miesięcznych   1 000 zł   do piątego dnia każdego 
                               miesiąca od października 
                               do czerwca włącznie
 
 Czesne na studiach II stopnia 
 (magisterskich wieczorowych) w roku akad. 2020/2021

 Tytuł                    Kwota   Termin wpłaty
 Opłata wpisowego             700 zł    po pozytywnej decyzji Komisji 
                               i podpisaniu umowy
 Czesne za rok (płatność z góry)    7 268 zł   do 5 października
 Czesne za semestr zimowy       3 634 zł   do 5 października
 Czesne za semestr letni        3 634 zł   do 5 lutego
 Czesne w 9 ratach miesięcznych     850 zł    do piątego dnia każdego 
                               miesiąca od października 
                               do czerwca włącznie

 Czesne na studiach II stopnia 
 (magisterskich zaocznych) w roku akad. 2020/2021

 Tytuł                    Kwota   Termin wpłaty
 Opłata wpisowego              600 zł   po pozytywnej decyzji Komisji 
                               i podpisaniu umowy
 Czesne za rok (płatność z góry)    7 125 zł   do 5 października
 Czesne za semestr zimowy       3 563 zł   do 5 października
 Czesne za semestr letni        3 563 zł   do 5 lutego
 Czesne w 10 ratach  miesięcznych      750 zł   do piątego dnia każdego 
                               miesiąca od października 
                               do lipca włącznie

 Nr rachunku do wpłaty czesnego: 29 1240 6247 1111 0000 4977 0463

 Opłaty rekrutacyjne w roku akademickim 2020/2021

 Tytuł                    Kwota   Termin wpłaty
 Opłata rekrutacyjna            150 zł    przy składaniu portfolio

 Nr rachunku do opłat rekrutacyjnych: 75 1240 6960 2213 0000 0620 0070

OPŁATY REKRUTACYJNE

CZESNE NA STUDIACH

Studia II stopnia (magisterskie zaoczne)

Zgłoszenie elektroniczne kandydata.
  

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata  
każdy kandydat musi złożyć kandydaturę na 
wybrany kierunek oraz zamieścić:
 –  zdjęcie cyfrowe z własnym wizerunkiem – 
   patrz menu boczne „Zdjęcie cyfrowe” 
   na stronie Rekrutacji
 –  życiorys
 –  portfolio cyfrowe – patrz menu boczne 
   „Portfolio cyfrowe” na stronie Rekrutacji
 –  dokumenty – patrz menu boczne 
   „Dokumenty” na stronie Rekrutacji

opublikowanie listy osób przyjętych na I rok studiów

7 września 2020  
od godz. 00.01
 
28 września 2020   
do godz. 23.59

30 września 2020  
do godz. 16.00 


