Harmonogram rekrutacji podstawowej na kierunek lekarski (studia
niestacjonarne jednolite magisterskie) – studia z kwalifikacją
LP
1
2

3

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

TERMIN

GODZINY

13 lipca

od 12:00

9 września
(środa)

do końca
dnia

Ogłoszenie wyników rekrutacji

15 września

12:00

UWAGI

(poniedziałek)

(wtorek)

Wyświetlenie na kontach
kandydatów punktacji oraz tzw.
„statusu kwalifikacji”:

- „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)

4

Przyjmowanie dokumentów
od kandydatów na studia

I tura

5

Przesunięcie progu kwalifikacji na II. turę
(dokonywane przez komisję rekrutacyjną w
przypadku niewypełnienia limitu miejsc).

Informacja o miejscach i godzinach
przyjmowania dokumentów zostanie
podana na kontach kandydatów w IRK
oraz ewentualnie dodatkowo na
stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

16, 17, 18 września
(środa, czwartek,
piątek)

25 września (piątek)

do 20:00

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

W systemie IRK na kontach kandydatów
zostanie podana informacja dla osób, które
będą mogły składać dokumenty w II
turze -> określona przez komisję rekrutacyjną pula
osób wpisana na listę rezerwową otrzyma tego dnia
komunikat „zakwalifikowany”

6

Przyjmowanie dokumentów od
kandydatów na studia (tylko w

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

II tura

28, 29, 30 września

(poniedziałek, wtorek,
środa)

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Medycznego.CM może stosować kolejne przesunięcia progu kwalifikacyjnego i prowadzić dalsze
przyjmowania dokumentów (szczegółowe komunikaty będą aktualizowane przez Komisję Rekrutacyjną WM.CM na kontach
kandydatów w systemie IRK).

Rekrutacja dodatkowa będzie uruchamiana tylko w przypadku niewypełnienia limitu miejsc (za zgodą prorektora nadzorującego
rekrutację na studia).
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