TERMINARZ REKRUTACYJNY NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do zarejestrowania się w systemie eKandydat w zakładce: rekrutacja- rejestracja online oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów do 21 lipca 2018 r.
Sposób postępowania

Termin

Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz na studia
podyplomowe w systemie eKandydat, strona internetowa: www.ppwsz.edu.pl - zakładka: rekrutacja.-rejestracja on-line
Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ: e-mail: dn@ppwsz.edu.pl;
informacja telefoniczna: tel.: (18) 26-10-702 lub (18) 26-10-740 lub (18) 26-10-712

od 21 maja do 21 lipca 2018 r.

Składanie dokumentów
o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz na studia podyplomowe
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek główny (Rektorat), II piętro w pokojach nr 223, 223a i 224
w dniach: poniedziałek - piątek od 8:30 do 15:00; sobota: od 8:00 do 11:00

od 18 czerwca do 21 lipca 2018 r.

Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunek architektura - studia I stopnia.
Tematem egzaminu z rysunku będzie: "Autorska kompozycja przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył geometrycznych: sześcian,
ostrosłup, prostopadłościan oraz walec wraz ze światłocieniem". Technika: ołówek grafitowy na białym kartonie. Wymiar arkusza: 50 x 70 cm. Czas
trwania egzaminu: 3 godz. zegarowe. Kandydaci przystępujący do egzaminu z rysunku muszą przynieść ze sobą: ołówki grafitowe, klipsy niezbędne
do przymocowania kartonu do desek kreślarskich oraz dowód osobisty. O dokładnej godzinie i miejscu egzaminu poinformujemy 21 lipca 2018 r.
(sobota) na stronie internetowej Uczelni w zakładce:
rekrutacja- zasady rekrutacji - architektura-egzamin wstępny z rysunku odręcznego.

23 lipca 2018 r. (poniedziałek)

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną przesłane drogą mailową wszystkim kandydatom wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie na
pierwszy rok studiów na adresy mailowe podane przez kandydatów podczas rejestracji elektronicznej.

27 lipca 2018 r. (piątek)

Zakwalifikowani na studia kandydaci dokonują wpisu na pierwszy rok studiów, podpisują oświadczenie o podjęciu studiów, odbierają decyzję o
przyjęciu na studia, dostarczają potwierdzenie wpłaty za legitymację (17 zł), podpisują umowę o warunkach odpłatności za świadczone usługi
edukacyjne oraz dokonują innych formalności związanych z przyjęciem na studia.
UWAGA: kandydaci zgłaszają się w tym terminie osobiście, bądź reprezentowani są przez upoważnioną osobę (wzór pełnomocnictwa
znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce:
rekrutacja - informacje dla kandydata - wymagane dokumenty).
Niedokonanie wpisu na pierwszy rok studiów w tym terminie traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów.

od 30 lipca do 1 sierpnia 2018 r.

Złożenie lub przesłanie pocztą zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzającego
brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku oraz dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciw WZW typu B (dotyczy tylko
kierunków medycznych: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne). Wykaz placówek medycznych, gdzie można wykonać
bezpłatnie badania lekarskie znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce:
rekrutacja - informacje dla kandydata - wymagane dokumenty.

od 30 lipca do 28 września 2018 r.

