Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne:
- I stopnia
- jednolite studia magisterskie
LP
1

2

3a

ETAPY REKRUTACJI prowadzonej w terminie
podstawowym (REKRUTACJI PODSTAWOWEJ)
Rozpoczęcie rejestracji na studia w
systemie IRK
oraz pierwszy dzień na wniesienie opłaty
rekrutacyjnej
Ostatni dzień:
- rejestracji w systemie IRK
- wnoszenia opłat rekrutacyjnych

TERMIN

GODZINY

5 czerwca 2017 r.
(środa)

od 12:00

12 lipca 2017 r.
(środa)

do końca
dnia

Egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej
dla kandydatów na kierunki:

13, 14 lipca 2017 r.
(czwartek, piątek)

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
a) dziennikarstwo ogólne
b) komunikacja medialno-kulturowa

Podział kandydatów na
poszczególne dni wg porządku
alfabetycznego tj. wg
pierwszej litery nazwiska –
w czwartek do rozmowy
przystępują osoby, których
nazwisko rozpoczyna się na
literę z pierwszej połowy
alfabetu (A-K), w piątek osoby
z nazwiskami na litery z
drugiej połowy alfabetu (L-Ż).

9:0015:00
(każdego
dnia)

Miejsce egzaminu:
kampus przy ul. Dewajtis 5.
Szczegóły organizacyjne (m.in. numery
sal, szczegółowe tezy/zagadnienia
egzaminacyjne, podział kandydatów na
poszczególne dni) zostaną
opublikowane:
- na stronie
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
oraz ewentualnie dodatkowo:
- na kontach kandydatów w IRK

Miejsce egzaminu:
kampus przy ul. Dewajtis 5.
Numer sali zostanie podany:
- na kontach kandydatów w IRK
- na stronie
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
Miejsce rozmów:
kampus przy ul. Dewajtis 5.
Numery sal zostaną podane:
- na kontach kandydatów w IRK
- na stronie
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
Wyświetlenie na kontach
kandydatów punktacji oraz tzw.
„statusu kwalifikacji”:

- teologia:
a) teologia ogólna
b) turystyka krajów biblijnych
c)
teologia (specjalność nauczycielskokatechetyczna)
d) coaching i mediacje społeczne
e) katolicka telewizja internetowa

3b

Centralny egzamin z języka polskiego dla
cudzoziemców (test pisemny i egzamin ustny)

14 lipca 2017 r. (piątek)

8:30

3c

Rozmowy kompetencyjne dla kandydatów
posiadających świadectwa maturalne
uzyskane za granicą

14 lipca 2017 r. (piątek)

od 14:00

4

Ogłoszenie wyników rekrutacji

19 lipca 2017 r.

12:00

(środa)

UWAGI

- „zakwalifikowany” (kandydat może
składać dokumenty)
- „wpisany na listę rezerwową” (kandydat
oczekuje na ewentualne przesunięcie listy
rankingowej w kolejnych turach, chyba,
że na jego koncie widnieje wyraźny
komunikat o możliwości złożenia
dokumentów w pierwszej turze)
- „niezakwalifikowany” (kandydat nie
bierze dalszego udziału w procesie
rekrutacji)

5

Przyjmowanie dokumentów od
kandydatów na studia

I tura

6

W systemie IRK na kontach kandydatów
zostanie podana informacja dla osób, które
będą mogły składać dokumenty w II
turze -> określona przez komisję rekrutacyjną pula

24 lipca 2017 r.
(poniedziałek)

Przyjmowanie dokumentów od
kandydatów na studia (tylko w

25, 26 lipca 2017 r.

(czwartek, piątek,
poniedziałek)

II tura

do 20:00

Informacja zostanie podana, o ile
komisja rekrutacyjna zdecyduje o
przeprowadzeniu drugiej tury (jeśli
komunikat na koncie kandydata „wpisany na
listę rezerwową” z dnia 19 lipca nie zmieni
się w dniu 24 lipca, oznacza to, że kandydat
ma szansę zakwalifikowania w następnej [tj.
trzeciej] turze, o ile komisja zdecyduje o jej
przeprowadzeniu)

osób wpisana na listę rezerwową otrzyma tego dnia
komunikat „zakwalifikowany”

7

Informacja o miejscach i godzinach
przyjmowania dokumentów zostanie
podana na stronie:
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

20, 21, 24 lipca 2017 r.

(wtorek, środa)

przypadku niewypełnienia limitów
miejsc w pierwszej turze – wg decyzji
komisji rekrutacyjnych)

1

Dokładne terminy określają komisje
rekrutacyjne w zależności od stopnia
zapełnienia limitów (uwaga: komisja
może zdecydować o zakończeniu II
tury w innym terminie niż 26 lipca)
-> wszelkie informacje będą
wyświetlane na kontach kandydatów
w IRK

8

W systemie IRK na kontach kandydatów
zostanie podana informacja dla osób, które
będą mogły składać dokumenty w III
turze -> określona przez komisję rekrutacyjną pula

26 lipca 2017 r.
(środa)

Przyjmowanie dokumentów od
kandydatów na studia (tylko w

27, 28 lipca 2017 r.
(czwartek, piątek)

do 20:00

Informacja zostanie podana, o ile
komisja rekrutacyjna zdecyduje o
przeprowadzeniu trzeciej tury

osób wpisana na listę rezerwową otrzyma tego dnia
komunikat „zakwalifikowany”

9

III tura

przypadku niewypełnienia limitów
miejsc w poprzednich turach – wg
decyzji komisji rekrutacyjnych)

LP
10

11

12
*13a

ETAPY REKRUTACJI prowadzonej w terminie
dodatkowym
(REKRUTACJI DODATKOWEJ)
Rozpoczęcie dodatkowej rejestracji w
systemie IRK na kierunkach, na których nie
zostały wypełnione limity miejsc, uruchomionej
pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Przewodniczącego UKR (rejestracja zostanie
uruchomiona tylko na kierunku/kierunkach,
który/które uzyskał/y zgodę Przewodniczącego
UKR na przeprowadzenie rekrutacji
dodatkowej)
Ostatni dzień:
- rejestracji dodatkowej w systemie IRK
- wnoszenia opłat rekrutacyjnych
w ramach rejestracji dodatkowej
Posiedzenie odwoławcze Uniwersyteckiej Komisji
Rekrutacyjnej
* Ewentualny egzamin wstępny w formie rozmowy
kwalifikacyjnej dla kandydatów na kierunki lub jeden
z kierunków:

Dokładne terminy określają komisje
rekrutacyjne w zależności od stopnia
zapełnienia limitów (uwaga: komisja
może zdecydować o zakończeniu III
tury w innym terminie niż 28 lipca)
-> wszelkie informacje będą
wyświetlane na kontach kandydatów
w IRK

TERMIN

GODZINY

UWAGI

7 sierpnia 2017 r.
(poniedziałek)

od 12:00

Lista kierunków, na których będzie
prowadzona rejestracja dodatkowa
zostanie opublikowana w dniu 7
sierpnia na stronie:
www.rekrutacja.uksw.edu.pl (o ile co
najmniej jeden kierunek uzyska zgodę
Przewodniczącego UKR na
przeprowadzenie rekrutacji
dodatkowej)

15 września 2017 r.
(piątek)

do końca
dnia

18 września 2017 r.
(poniedziałek)
18 września 2017 r.
(poniedziałek)

Dotyczy rekrutacji podstawowej
9:0015:00

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- teologia

[tylko wówczas, gdy na tych kierunkach będzie
prowadzona rekrutacja dodatkowa]

13b

Centralny egzamin z języka polskiego dla
cudzoziemców biorących udział w rejestracji
dodatkowej (test pisemny i egzamin ustny)

18 września 2017 r.
(poniedziałek)

8:30

13c

Rozmowy kompetencyjne dla kandydatów
posiadających świadectwa maturalne
uzyskane za granicą
(biorących udział w rejestracji dodatkowej)

18 września 2017 r.

od 13:00

14

Ogłoszenie wyników rejestracji
dodatkowej

20 września 2017 r.
(środa)

12:00

15

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na
studia z rejestracji dodatkowej

21, 22 września 2017 r.
(czwartek, piątek)

(poniedziałek)

2

Miejsce egzaminu:
kampus przy ul. Dewajtis 5.
Szczegóły organizacyjne (m.in. numery
sal, szczegółowe tezy/zagadnienia
egzaminacyjne) zostaną opublikowane:
- na stronie
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
oraz ewentualnie dodatkowo:
- na kontach kandydatów w IRK
Informacja o miejscu egzaminu
zostanie podana:
- na kontach kandydatów w IRK
- na stronie
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
Egzamin zostanie przeprowadzony w
kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Miejsce rozmów:
kampus przy ul. Dewajtis 5.
Numery sal zostaną podane:
- na kontach kandydatów w IRK
- na stronie
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
Wyświetlenie na kontach
kandydatów punktacji oraz tzw.
„statusu kwalifikacji”

Miejsca i godziny przyjmowania
dokumentów zostaną podane na
stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl
Komisje rekrutacyjne mogą
zadecydować o przeprowadzeniu
w kolejnych dniach tj. od 25
września dalszych tur
przyjmowania dokumentów, o
czym poinformują kandydatów na
ich kontach w IRK w polu
„UWAGI” w zakładce „wyniki
rekrutacji”.

UWAGA:
-> W przypadku niewypełnienia limitu miejsc po rekrutacji dodatkowej komisja rekrutacyjna może przeprowadzić na określonym
kierunku/określonych kierunkach rekrutację w terminie uzupełniającym (REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ) za zgodą
Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.
Informacje o rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

3

