Harmonogram rekrutacji podstawowej na studia z kwalifikacją
prowadzone w języku polskim:
- studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie
- studia stacjonarne II stopnia
- studia niestacjonarne I stopnia, jednolite mgr prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych
(pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
- studia niestacjonarne II stopnia prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych (pedagogika)
LP
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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
Egzamin wstępny w formie rozmowy
kwalifikacyjnej dla kandydatów na kierunki
prowadzone przez Wydział Teologiczny

TERMIN

GODZINY

13 lipca

od 12:00

17 sierpnia

do końca
dnia

UWAGI

(poniedziałek)
(poniedziałek)
18, 19, 20 sierpnia
(wtorek, środa,
czwartek)

g. 9:0014:00

Egzamin odbędzie się w Kampusie przy
ul. Dewajtis 5.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje
możliwość przystąpienia do egzaminu
zdalnie (online) – konieczny wówczas
wniosek wystosowany mailem [w treści
maila] na adres:
rekrutacja.wt@uksw.edu.pl do dnia 16
sierpnia.

-> studia I stopnia, jednolite magisterskie:
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(studia I stopnia):
a) dziennikarstwo ogólne
b) komunikacja medialno-kulturowa
c) komunikacja medialno-religijna

Szczegółowe zagadnienia egzaminacyjne
oraz informacje organizacyjne (numery
sal, podział kandydatów na dni wg
pierwszej litery nazwiska), zostaną
opublikowane na stronie
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

- teologia (studia jednolite mgr):
a) teologia ogólna
b) specjalność nauczycielsko-katechetyczna
c) coaching i mediacje społeczne
-> studia II stopnia:
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
specjalność: komunikacja medialno-marketingowa
- komunikacja kultury i religii

3b

- specjalistyczne studia teologiczne
(studia II stopnia)

19 sierpnia (środa)

Egzamin wstępny na studia II stopnia
stacjonarne prowadzone przez Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy, który
odbędzie się w formie rozmowy
kwalifikacyjnej. Dotyczy tylko kandydatów,
którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I
stopnia na kierunku innym niż kierunek
wybrany.

18 sierpnia (wtorek)

g. 11:00
dla egzaminu
stacjonarnego
przy ul.
Dewajtis 5

g. 12:00

Preferowana forma egzaminu: zdalna
(online). Prosimy o kontakt na adres email: i.kaluzna@uksw.edu.pl do dnia 17
sierpnia w celu ustalenia szczegółów.
Osoby, które nie będą mogły przystąpić
do egzaminu w formie zdalnej,
przystępują do egzaminu stacjonarnego
w Kampusie przy ul. Dewajtis 5 (godzina
11:00, numer sali zostanie podany na
koncie kandydata w IRK).
Kierunek wybrany rozumiany jest jako
kierunek o tej samej nazwie.
Miejsce egzaminu:
Kampus przy Wóycickiego 1/3 (bud. 21).
Szczegóły organizacyjne (numery sal,
godziny, szczegółowe tezy/zagadnienia
egzaminacyjne) zostaną opublikowane:
- na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl
oraz ewentualnie dodatkowo:
- na kontach kandydatów w IRK.

dotyczy kierunków: matematyka,
informatyka, fizyka, chemia
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3c

3d

3e

3f

4

Egzamin wstępny na studia II stopnia
stacjonarne prowadzone przez Wydział
Biologii i Nauk o Środowisku, który
odbędzie się w formie rozmowy
kwalifikacyjnej. Dotyczy tylko kandydatów,
którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I
stopnia na:
kierunku innym niż kierunek wybrany lub
„pokrewny” (rozmowa nie dotyczy zatem
kandydatów z dyplomem ukończenia:
- studiów I stopnia na kierunku wybranym
- studiów I stopnia na kierunku „pokrewnym”).
dotyczy kierunków: biologia, inżynieria
środowiska
Weryfikacja znajomości języka włoskiego w dla
kandydatów na filologię włoską, studia II
stopnia stacjonarne prowadzone przez
Wydział Nauk Humanistycznych. Dotyczy
tylko kandydatów, którzy nie posiadają
wymaganego dokumentu poświadczającego
znajomość języka włoskiego.
Centralna weryfikacja znajomości języka
polskiego dla cudzoziemców (dotyczy
kandydatów, którzy rekrutują się na studia w
jęz. polskim [wszystkie poziomy studiów] i nie
posiadają wymaganego dokumentu,
poświadczającego znajomość języka polskiego)
Rozmowy kwalifikacyjne na studia II
stopnia dla kandydatów z dyplomem
zagranicznym (dyplomem ukończenia
studiów na zagranicznej uczelni)

Ogłoszenie wyników rekrutacji

18 sierpnia (wtorek)

Godziny
zostaną
podane na
kontach
kandydatów
w IRK

Miejsce egzaminu:
Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 (bud.
23).
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.
Weryfikacja zostanie przeprowadzona w
formie testu. Szczegółowe informacje
zostaną opublikowane na stronach:
- www.wnh.uksw.edu.pl
- www.rekrutacja.uksw.edu.pl

18 sierpnia (wtorek)

18 sierpnia (wtorek)

8:30

19 sierpnia (środa)

24 sierpnia

Kierunek wybrany rozumiany jest jako
kierunek o tej samej nazwie.
Kierunek pokrewny rozumiany jest jako
kierunek zbliżony tematycznie.
Lista kierunków pokrewnych dla biologii
oraz inżynierii środowiska dostępna jest
na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

12:00

(poniedziałek)

Szczegółowe informacje o formie
egzaminu zostaną opublikowane na
stronie:
- www.rekrutacja.uksw.edu.pl
- na kontach kandydatów w IRK.
Miejsce egzaminu: siedziby wydziałów.
W celu ustalenia godziny i miejsca/formy
egzaminu należy skontaktować się z
Komisją Rekrutacyjną właściwą dla
danego kierunku.
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)
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Przyjmowanie dokumentów
od kandydatów na studia

I tura

6

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

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

25, 26, 27 sierpnia
(wtorek, środa,
czwartek)

27 sierpnia
(czwartek)

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 24 sierpnia, w dniu 27
sierpnia nie zmieni się, oznacza to, że kandydat
ma szansę zakwalifikowania w następnej [tj.
trzeciej] turze, o ile komisja zdecyduje o jej
przeprowadzeniu)

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”
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Przyjmowanie dokumentów od
kandydatów na studia (tylko w

II tura

28, 31 sierpnia

(piątek, poniedziałek)

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

2

Dokładne terminy określają komisje
rekrutacyjne w zależności od stopnia
zapełnienia limitów (uwaga: komisja
może zdecydować o zakończeniu II
tury w innym terminie niż 31 sierpnia)
-> wszelkie informacje będą
wyświetlane na kontach kandydatów w
IRK

8

Przesunięcie progu kwalifikacji na III. turę
(dokonywane przez komisje rekrutacyjne w
przypadku niewypełnienia limitu miejsc).

31 sierpnia
(poniedziałek)

do 20:00

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

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

9

Przyjmowanie dokumentów od
kandydatów na studia (tylko w

III tura

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

10

Przesunięcie progu kwalifikacji na III. turę
(dokonywane przez komisje rekrutacyjne w
przypadku niewypełnienia limitu miejsc).

Dokładne terminy określają komisje
rekrutacyjne w zależności od stopnia
zapełnienia limitów (uwaga: komisja
może zdecydować o zakończeniu III
tury w innym terminie niż 2 września)
-> wszelkie informacje będą
wyświetlane na kontach kandydatów w
IRK

1, 2 września
(wtorek, środa)

2 września (środa)

do 20:00

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

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

11

Przyjmowanie dokumentów od
kandydatów na studia (tylko w
przypadku niewypełnienia limitów
miejsc w poprzednich turach – wg
decyzji komisji rekrutacyjnych)

IV tura

3, 4 września
(czwartek, piątek)

Dokładne terminy określają komisje
rekrutacyjne w zależności od stopnia
zapełnienia limitów (uwaga: komisja
może zdecydować o zakończeniu IV
tury w innym terminie niż 4 września)
-> wszelkie informacje będą
wyświetlane na kontach kandydatów w
IRK

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