
Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite mgr  

(prowadzone w j. polskim) 

filozofia, ochrona środowiska i jednolite studia magisterskie: psychologia 

 

 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 5 czerwca 2017 r. 

 Ostatni dzień rejestracji w IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych do końca 12 lipca 2017 r. 

 Centralny egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców biorących udział w rejestracji dodatkowej  

 (14 lipca 2017 r. (piątek) 

 test pisemny i egzamin ustny o 8.30 w kampusie przy ul. Dewajtis 

 rozmowa kompetencyjna  o 14.00 w kampusie przy ul. Dewajtis 

 Ogłoszenie wyników rekrutacji – 19 lipca 2017 r. (środa): godz. 14:00. Wyświetlenie na kontach 

kandydatów punktacji oraz tzw. „statusu kwalifikacji”: 

 „zakwalifikowany” (kandydat może składać dokumenty) 

 „wpisany na listę rezerwowa” (kandydat oczekuje na ewentualne przesuniecie 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) 

 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia I tura 20, 21, 24, lipca 2017 r. (czwartek, piątek, 

poniedziałek)  

 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) do 20:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji I tura –> część osób wpisana na 

listę rezerwową otrzyma tego dnia komunikat „zakwalifikowany” Jeśli nie zmieni się komunikat oznacza 

to, że kandydat ma szanse zakwalifikowania w następnej [tj. trzeciej] turze, o ile komisja zdecyduje o jej 

przeprowadzeniu). 

 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia II tura 25, 26, lipca 2017 r. (wtorek, środa) 

 26 lipca 2017 r. (środa) do 20:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji II tura –> część osób wpisana na listę 

rezerwową otrzyma tego dnia komunikat „zakwalifikowany”  

 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia III tura 27, 28 lipca 2017 r. (czwartek, piątek)  

 

Dokumenty będą przyjmowane (podczas każdej tury):  

ul. Wóycickiego 1/3 (budynek nr 23), pokój 308, 01-938 Warszawa 

od godz. 10.00 – 14.00 

 

Rejestracja dodatkowa w przypadku niewypełnienia limitów 

 

 Rozpoczęcie dodatkowej rejestracji na studia w IRK na kierunkach, na których nie zostały wypełnione 

limity 7 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Lista kierunków, na których będzie prowadzona rejestracja 

dodatkowa, zostanie opublikowana 7 sierpnia na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl 

 

 

 

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/


 

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia  
(prowadzone w j. angielskim) 

 filozofia, ochrona środowiska 

 

 Rozpoczęcie rejestracji w IRK na studia prowadzone w języku angielskim – 15 maja 2017 

(poniedziałek)  

- Philosophy and Culture of East-Central Europe 

- Sustainability Studies 

 ostatni dzień rejestracji w IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 12 lipca 2017 r. (środa) 

 Ogłoszenie wyników rekrutacji – 19 lipca 2017 r. (środa) 14:00. Wyświetlenie na kontach kandydatów 

punktacji oraz tzw. „statusu kwalifikacji” 

 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia 20, 21, 24 lipca 2017 r. (czwartek piątek. 

poniedziałek) 

 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia II tura 25, 26, lipca 2017 r. (wtorek, środa) 

 

 

Dokumenty będą przyjmowane: 

ul. Wóycickiego 1/3 (budynek nr 23), pokój 308, 01-938 Warszawa 

od godz. 10.00 – do 14.00 

 

 

 


