
TERMINY SPRAWDZIANÓW  KWALIFIKACYJNYCH 2017

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA: 

Sprawdzian kwalifikacyjny termin 1: 19,20,21 czerwca 2017 r.

Sprawdzian kwalifikacyjny termin 2: 22,23,24 czerwca 2017 r.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty przyjmuje:

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Atrium, budynek B

Czynny w dniach:

17.05.2017 r.  w godz. 10.00  -  15.00

18.05.2017 r.  w godz. 10.00  -  18.00

19.05.2017 r.  w godz. 10.00  -  15.00

Uwaga!

Istnieje  możliwość  nadesłania  dokumentów  pocztą  w  dniach  15.05-  24.05.2017  (decyduje  data
stempla pocztowego).

Uwaga  tegoroczni  maturzyści:  istnieje  możliwość  złożenia  w  wymienionym  wyżej  terminie
wszystkich dokumentów i uzupełnienia ich świadectwem dojrzałości po jego uzyskaniu.

Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I  stopnia:  26.06.2017 r.  godz.
18.00

Ogłoszenie wyników osób przyjętych na I rok studiów I stopnia: 06.07.2017 r. godz. 18.00.

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA: 

Sprawdzian kwalifikacyjny: 27 czerwca 2017 r.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty przyjmuje:

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Atrium, budynek B

Czynny w dniach:

17.05.2017 r.  w godz. 10.00  -  15.00

18.05.2017 r.  w godz. 10.00  -  18.00

19.05.2017 r.  w godz. 10.00 -   15.00



Uwaga!

Istnieje  możliwość  nadesłania  dokumentów  pocztą  w  dniach  15.05-  24.05.2017  (decyduje  data
stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników osób przyjętych na I rok studiów II stopnia: 28.06.2017 r. godz. 18.00.

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA, KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI: 

Sprawdzian kwalifikacyjny: 17 lipca 2017 r.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane w pok. 410, bud. C (pl. Wielkopolski) w godz. 10.00 – 14.00

Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 26.06 -  10.07.2017 (decyduje data
stempla pocztowego).

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUIEGO STOPNIA (KIERUNEK GRAFIKA I FOTOGRAFIA): 

Sprawdzian kwalifikacyjny: 1,2 lipca 2017 r.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty przyjmujemy w pokoju nr 404, budynek C 

w dniach:

17.05.2017 r.  w godz. 10.00  -  15.00

18.05.2017 r.  w godz. 10.00  -  15.00

19.05.2017 r.  w godz. 10.00  -  15.00

Uwaga!

Istnieje  możliwość  nadesłania  dokumentów  pocztą  w  dniach  15.05  -  24.05.2017  (decyduje  data
stempla pocztowego).

Uwaga  tegoroczni  maturzyści:  istnieje  możliwość  złożenia  w  wymienionym  wyżej  terminie
wszystkich dokumentów i uzupełnienia ich świadectwem dojrzałości po jego uzyskaniu.

STUDIA DOKTORANCKI: 

Sprawdzian kwalifikacyjny: 20 września 2017 r. godz. 10.00

Termin składania dokumentów:

Dokumenty przyjmuje:

Dziekanaty bud C (pl. Wielkopolski) w dniach: 4.09 – 19.09.2017r.

Ogłoszenie wyników osób przyjętych na I rok studiów III stopnia: 21.09.2017 r. godz. 18.00.



UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU: 

Składanie dokumentów: 14.08 – 15.09 2017 r. -  przyjęcie na podstawie zgłoszeń

Uwaga!

Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 14.08 -  15.09.2017 (decyduje data
stempla pocztowego).

STUDIUM PEDAGOGICZNE: 

Składanie dokumentów: 14.08 – 15.09 2017 r. -  przyjęcie na podstawie zgłoszeń

Uwaga!

Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 14.08 -  15.09.2017 (decyduje data
stempla pocztowego).

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za
sprawdzian kwalifikacyjny.

Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akad. 2016/2017 wynosiła 150 zł.

Nr konta Uczelni:

Bank Zachodni WBK S.A. VI / O Poznań

50 1090 1362 0000 0000 3601 7904

(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne)

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia do sprawdzianu i  nie zgłoszenia tego
faktu wcześniej w Sekretariacie UKR.

Termin składanie odwołań od decyzji UKR: 31.07.2017 r. do godz. 9.00 w pok. 219, budynek A.

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej odwołań 31.07.2017 r. godz.11.00.


