
Zarzqdzenie nr 3
Rektora Uniwersytetu w Bia$mstoku

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie szczegdlowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacii
na rok akademicki 2014/2015 te sistemie Internetowei Rejestacii Kandydatiw

Na podstawie $ 2 Uchwaly nr 138? Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia l7 kwietnia 2013 r.

w sprawie warwk6w i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elehronicznej na iednolite studia

magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 z p62n.

zm., ustala siQ nastgpujqcy szczeg6lowy harmonogram rekrutacji na rok akademicki 201412015:

$l
l. Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

l.l. Rekrutacja podstawowa

12.05. - 03.07.2014 r. Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracj i Kandydat6w (lRK) i wnoszenie

oplaty rekrutacyjnei przez kandydat6w, ktorry nie przystgpujq do egzamtnu

wst9pnego.

19.05. - 11.06.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w,

kt6rzy pzystQpuj4 do egzaminu wstqpnego.

Ostateczny termin weryfikacji oplat wnoszonych ptzez kandydat6w, kt6rry
przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego.

l7- 18.06.2014 r. Egzamin wstQpny (w przypadku kierunk6w, na kt6rych zasady rekrutacji
przewiduj4 taki egzamin).

13.06.20'14 r.

08.07.2014 r.

09 .07 .201 4 r .

11 .07 .2014 r.

Ostateczny termin weryfikacji op'lat wnoszonych przez kandydat6w, kt6rzy nie

przystQpuj4 do egzaminu wstgpnego.

Ostateczny termin weryfikacji przez W ydzialowe Komisje Rekrutacyjne (WKR)
wynik6w maturalnych kandydat6w z dyplomem EB, lB oraz ze Swiadectwem

dojrzalodci uzyskanym za granicq

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach intemetowych):
godz. 8.00 kierunek: administracja, bezpieczefstwo narodowe, kryminologi4
prawo, historia, socjologia, stosunki migdzynarodowe, filozofia, studia

wschodnie,
godz. 9.00 kierunek: pedagogika, praca socjaln4 filologi4 filologia polsk4
kulturoznawstwo,
godz. 10.00 kierunek: biologi4 chemi4 ochrona Srodowiska, matematyka,

informatyka, informatyka i ekonometria, ekonomia, zarz4dzanie, ekonomiczno-
prawny, migdzynarodowe stosunki gospodarcze, fi zyka.

14 - 16.0't-.2014 r- Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjEcia na I rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w Dokumenty
powinny byi dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziah.r/WKR

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2014 r. do godz. 14.30



18.07.2014 r. godz.l5.00 Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postqpowania rekrutacyjnego

2l .07 .201 4 r .

w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

Przyjmowanie oryginal6w dokument6w uprawniajqcych do podjgcia studi6w od
kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w w zwi4zku
z niewyczerpaniem limitu miejsc (na skutek rezygnacji kandydat6w), WKR
uzupelnia listg kandydat6w o osoby zajmuj4ce kolejne pozycje na li6cie
rankingowej. Dokumenty powinny byi dostarczone do siedziby Dziekanatu
Wydzialn/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2014 r. do godz.

14.30.

22.07.2014 r. godz.t5.00 Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania rekrutacyjnego

23 .07 .201 4 r .

w systemie IRK (na indywidualnych kontach intemetowych).

Przyjmowanie oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w od
kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w w zwiqzku
z niewyczerpaniem limitu miejsc (na skutek rezygnacji kandydat6w). WKR
uzupelnia listg kandydat6w o osoby zalmujqce kolejne pozycje na li6cie
rankingowej. Dokumenty powinny byd dostarczone do siedziby Dziekanatu
Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2014 r. do godz.

14.30.

do 25.07.2014 r. Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

25.07.2014 r. godz. t5.00 Ogloszenie kandydatom ostatecznych wynik6w postqpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach intemetowych).

od 25.0'1.2014 r. Wysylanie przez WKR decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

29.08.2014 r.

Przyjmowanie odwolah od decyzji WKR w sprawie przyjgcia na studia.

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

1.2. Rekrutacja na kierunki studi6w prowadzone w jgryku angielskim i w jgryku rosyjskim

12.05. - 18.08.2014 r. Rejestmcja kandydat6w w systemie IRK.

16.07. - 19.08.20f 4 r. Weryfikacja przez WKR dokument6w nadeslanych przez kandydat6w poprzez

system IRK.

Oglaszanie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na i ndywidualnych kontach intemetowych).

od 21.08.2014 r. Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty
powinny by6 dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekaczalnym terminie do dnia 12.09.2014 r. do godz. 14.30 wraz
z dowodem wplaty oplaty rekrutacyjnej.

19.09.2014r. Sporz4dzenieprotokol6wzpostgpowaniarekutacyjnego.

od 19.09.2014 r. Wysylanie decyzjiw sprawie przyjgcia na studia.

20.08. 2014 r.



1,3. Rekrutacja uzupelniajqca na kierunki, na kttire nie zostal wyczerpany limit miejsc

01.08. - 15.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w,
kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego.

04.08. - 10.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekutacyjnej przez kandydat6w,
kt6rzy prryst9puj4 do egzaminu wst9pnego.

Egzamin wstgpny (w przypadku kierunk6w, na kt6rych zasady rekrutacji
przewidujq taki egzamin).

19.09.2014 r. sodz.l5.00 Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK

22.09.2014 r.

(na indywidualnych kontach internetowych).

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty
powinny byd dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekraczalnym terminie do dnia22.09.2014 r. do godz. 14.30.

Sporz4dzenie protokol6w z uzupelniajqcego postgpowania rekutacyjnego.

Wysylanie decyzji WKR w sprawie przyjgcia na studia.

12.09.2014 r.

do 23.09.2014 r.

od 23.09.2014 r.

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia

2.1. Rekrutacja podstawowa - llydzial Historycuto-Socjologiczny

12.05. -21.07.2014 r. Rejestracja w systemie IRK iwnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w.

24.07.2014 r. godz.l5.00 Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach internetowych).

25 i28.07.2014 r. Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty
powinny by6 dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekraczalnym terminie do dnia28.07.2014 r. do godz. 14.30.

do 30.07.2014 r. Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

od 30.07 .2014 r. Wysylanie decyzji WKR w sprawie przyjgcia na studia.

2.2, Rekrutacja podstawowa - b,sustkie llydzialy z wyjqtkiem |lytlzialu Historycan-Socjologicznego

12.05. - 25.07.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w,
kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstEpnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

19.05. - 25.07.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w,

30.07.2014 r.

kt6rzy przystgpuj4 do egzam i nu wstgpnego/rozmowy kwal i fi kacyj nej.

Egzamin wstgpny/rozmowa kwalifi kacyjna.

31.07.2014 r. godz.t5.00 Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach intemetowych).



0l i04 - 05.08.2014 r. Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w

oryginal6w dokumentow uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty
powinny byd dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2014 r. do godz. 14.30.

06.08.2014 r. sodz.l5.00 Ogloszenie kandydatom zweryfikowanych wynik6w postgpowania rekrutacyjnego

07.08.2014 r.

w systemie IRK (na indywidualnych kontach intemetowych).

Przyjmowanie oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w od

kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w w zwi4zku

z niewyczerpaniem limitu miejsc (na skutek rezygnacji kandydat6w). WKR
uzupelnia listg kandydat6w o osoby zajmuj4ce kolejne porycje na li5cie
rankingowej. Dokumenty powinny byC dostarczone do siedziby Dziekanatu
Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2014 r. do godz.

14.30.

do I I .08.2014 r. Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

od I 1.08.2014 r. Wysylanie decyzji WKR w sprawie przyjgcia na studia.

2.3. Rekrutacja na kierunki studi6w prowadzone w jgzyku angielskim i w jgryku rosyjskim

12.05. - 18.08.2014 r. Rejestracja kandydat6w w systemie IRK.

16.07. - 19.08.2014 r. Weryfikacja przez WKR dokument6w nadeslanych przez kandydatiw poprzez

system IRK.

Oglaszanie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach internetowych).

od 21.08.2014 r. Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjqcia studi6w. Dokumenty
powinny by6 dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2014 r. do godz. 1430 wraz

z dowodem wplaty olaty rekrutacyjnej.

Sporzqdzenie protokol6w z postgpowania rekutacyjnego.

od 19.09.2014 r. Wysylanie decyzji w sprawie przyjqcia na studia.

2.4. Rekrutacja uzupelniajqca na kierunki, na kt6re nie zostal rvyczerpany limit miejsc

01.08. - 18.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w,

kt6rzy nie przystgpujq do egzam i nu wstgpnego/rozmowy kwal ifi kacyjnej.

01.08. - 08.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekutacyjnej przez kandydat6w,
kt6rzy przystQpuj4 do egzaminu wstgpnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

Egzamin wstgpny I rozmowa kwalifi kacyjna.

22.09.2014 r. godz.l5.00 Ogloszenie kandydatom wynik6w postqpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach internetowych).

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifi kowanych do przyjgcia na I rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjqcia studi6w. Dokumenty

20.08.2014 r.

19.09.2014 r.

12.09.2014 r.

23.09.2014 r.



powinny by6 dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekraczalnym terminie do dnia23.09.2014 r. do godz. 14.30.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

Wysytanie decyzji WKR w sprawie przyjgcia na studia.

do 24 .09 .201 4 r .

od 24.09.2014 r.

17.09.2014 r.

do 24 .09 .201 4 r .

3, Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, iednolite studia

magisterskie - nie dotyczy studitJw prowadxonych pnez lVydzial Hislorycuo-
Socjologiczny o raz k ierank u f lologia, specialnoit: Jilologia angiels ka

12.05. - 19.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w,

kt6rzy nie przystqpujq do eqzaminu wstgpnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

12.05. - 15.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w,

kt6rzy przystqpujq do egzaminu wst9pnegofozmowy kwalifikacyjnej.

18.07 - 22.09.2014 r. Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty
powinny byi dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekaczalnym terminie do dnia22.09.2014 r. do godz. 14.30.

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

(nie dotyc4y llydzialu Pedagogiki i Psychologii)

18.08. - 22.09.2014 r. Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjqcia na I rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty
powinny by6 dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekraczalnym terminie do dnia22.09.2014 r. do godz. I4.30.
Wydawanie/wysylanie decyzj i w sprawie przyjgcia na studia.

@o$c4y Wydzialu Pedagogiki i Psychologii)

Egzamin wstgpny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydat6w na studia pierwszego

stopnia oraz na studia drugiego stopnia.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

3.1. Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia ' ptowadzone przez

lly tlzia I H ist o ry c an o- S o cj o I o g ic zny

I2.05. - 19.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK iwnoszenie optaty rekrutacyjnej przez kandydat6w.

22 - 23.09.2014 t. Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na I rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty
powinny by6 dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekaczalnym terminie do dnia 23.09.2014 r. do godz. 14.30.
Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

do 26.09.2014 r. Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyj nego.

3.2. Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia istudia drugiego stopnia - kierunek tilologia,
spe cjal no9t : Ji lolog ia ang ie Is ka

12.05. - 15.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w,

kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego.



12.05. - 08.09.2014 r. Rejestracja w systemi€ IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przezkandydat6w,
kt6rzy pzystgpujq do egzaminu wstgpnego.

11.09.2014 r. Egzamin wstepny.

17.09.2014 r. sodz.l5.00 Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrulacyjnego w systemie IRK
(na ich indywidualnych kontach internetowych).

l8 - I9.09.2014 r. Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na l rok studi6w
oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty
powinny byi dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR
w nieprzekaczalnym terminie do dnia 19.09.2014 r. do godz. 14.30.

do24.09.2014r. Sporz4dzenieprotokoluzpostgpowania rehutacyjnego.

od24.09.2014 r. Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

29.09.2014r. PosiedzenieUczelnianejKomisjiRekrutacyjnej

4. Rekrutacja na studia przemienne - szczegdlowy harmonogram rekrulacji zoslanie uslolony
w przypadku potljgcia decy$i o prowadzeniu studilw przemiennych

02.01 - 14.02.2015 r. Rejestracja kandydat6w poprzez system IRK na studia przemienne.

5. Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie

5.1. Wydzial BiologiczneChemiczny - studia doktoranckie w zakresie biologii stacjonarne.

I1.08 - 01.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w.

do 05.09.20'14 r. do sodz.l4.30 Przyjmowanie przez sekretarza komisji rekrulacyjnej (lnstltut Biologii, ul.
Swierkowa 20B, pok. 229) od kandydat6w oryginal6w dokument6w
uprawniajqcych do podjgcia studiow.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach intemetowych).

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przjgcia na studia.

5.2. Wydzial Biologiczno-Chemiczny - studia doktoranckie w zakresie chemii stacjonarne.

11.08. - 01.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK iwnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydatow.

do 05.09.2014 r. do sodz.l4.30 Przyjmowanie przez sekretana komisji rekrutacyj nej (lnst)tut Chemii, ul.
Hurtowa l, pok. 103) od kandydat6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do
podjgcia studi6w.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

09.09.2014 r.

do 12.09.2014 r.

12.09.2014 r.

od 12.09.2014 r.

09.09.2014 r.

do 12.09.2014 r.



12.09.2014 r.

od 12.09.20t'4 r.

23.09.2014 r.

do 26.09.2014 r.

26 .09 .201 4 r .

od 26 .09 .201 4 r .

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach internetowych).

Wydawanie/wysylanie decyzj i w sprawie prryjgcia na studia.

5.3, Wydziaf Ekonomii i Zarz4dzania - studia doktoranckie w zakresie ekonomii stacjonarne i
niestacionarne.

30.08. - 19.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w.

Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do

podjgcia studi6w. Dokumenty powinny byi doslarczone do Dziekanatu
Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2013 r. do godz.

14.30.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

Sporzqdzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach intemetowych).

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

26.09.2014 r.

do 30.09.2014 r.

30.09.2014 r.

od 30.09.2014 r.

27 .09 .201 4 r .

do 30.09.2014 r.

5.4. Wydzial Filologiczny - studia doktoranckie w zakresie jgzykoznawstwa i literaturoznawstwa
niestacjonarne.

0l - 25.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w.
Prryjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do

podjgcia studi6w. Dokumenty powinny by6 dostarczone do Dziekanatu

Wydzia'lu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia I 9.09.201 4 t. do godz

14.30.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach intemetowych).

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

5.5. Wydzial Historyczno-socjologiczny - studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii
stacjonarne i niestacjonarne.

0l - 26.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK iwnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w.

Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do

podjgcia studi6w. Dokumenty powinny by6 dostarczone do Dziekanatu

Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2014 r. do godz.

14.30.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.



30.09.2014 r.

od 30.09.20 l4 r.

Ogloszenie kandydatom wynik6w postQpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach intemetowych).

Wydawanie/wysylanie decyzj i w sprawie przyjgcia na studia.

5.6. Wydzial Prawa - studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych stacjonarne i niestacjonarne.

09 - 25.06.2014 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydat6w.

Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w uprawniajqcych do
podjgcia studi6w. Dokumenty powinny byC dostarczone do Dziekanatu

Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2014 r. do godz.

14.00.

0l - 02.07.2014 r. Rozmowa kwalifikacyjna.

do 08.07.2014 r. Sporzqdzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

08.07.2014 r. Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach intemetowych).

od 08.07.2014 r. Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

5.7. Wydzial Prawa - studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych stacjonarne i niestacjonarne -
rekrutacja uzupelniajqca

02 - 09.09.2014 r. Rejestracja w systemie IRK iwnoszenie oplaty rekrutacyjnej przez kandydatow.
Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do
podjgcia studi6w. Dokumenty powinny by6 dostarczone do Dziekanatu
WydzialLr/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2014 r. do godz.

14.00.

16 - l'1.09.2014 r. Rozmowa kwalifikacyjna.

do 23.09.2014 r. Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

23.09.2014 r. Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach intemetowych).

od 23.09.2014 r. Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia

02
Ustalony harmonogram rekrutacji na rok akademicki 201412015 moZe ulec zmianie:
l) w przypadku okreSlenia przez Centraln4 Komisjg Egzaminacyjn4 szczeg6lowego harmonogramu

przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, kt6ry uniemozliwi realizacjg
uslalonego harmonogramu przeprowadzania rekrutacji.

2) w wyj4tkowych przypadkach, na podstawie uzasadnionego wniosku Przewodnicz4cego WKR.

53
Zaru4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

'r


