
Sprawdzian kwalifikacyjny 2017 r. Studia I stopnia
Wydział Architektury i Wzornictwa
Design krajobrazu
Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów

Lp Numer Wynik sprawdzianu                        Zakwalifikowanie do przyjęcia

1. 3AWK pozytywny tak
2. 11AWK pozytywny tak
3. 8AWK pozytywny tak
4. 12AWK pozytywny tak
5. 10AWK pozytywny tak
6. 6AWK pozytywny tak
7. 5AWK pozytywny tak
8. 9AWK pozytywny tak
9. 2AWK pozytywny tak

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazany w formie 
decyzji administracyjnoprawnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 
dni od jej doręczenia kandydatowi.
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Sprawdzian kwalifikacyjny 2017 r. Studia I stopnia
Wydział Architektury i Wzornictwa
Design krajobrazu
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów z 
powodu braku miejsc

Lp Numer Wynik sprawdzianu                        Zakwalifikowanie do przyjęcia

1. 7AWK pozytywny nie
2. 1AWK pozytywny nie

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazany w formie 
decyzji administracyjnoprawnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 
dni od jej doręczenia kandydatowi.
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Sprawdzian kwalifikacyjny 2017 r. Studia I stopnia
Wydział Architektury i Wzornictwa
Design krajobrazu
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów z 
powodu negatywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

Lp Numer Wynik sprawdzianu                             Zakwalifikowanie do przyjęcia

1. 4AWK negatywny nie

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazany w formie 
decyzji administracyjnoprawnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 
dni od jej doręczenia kandydatowi.
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Sprawdzian kwalifikacyjny 2017 r. Studia I stopnia
Wydział Edukacji Artystycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów

Lp Numer Wynik sprawdzianu                             Zakwalifikowanie do przyjęcia

1 6EA pozytywny tak
2 5EA pozytywny tak
3 10EA pozytywny tak
4 7EA pozytywny tak
5 4EA pozytywny tak
6 1EA pozytywny tak
7 8EA pozytywny tak
8 3EA pozytywny tak

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazany w formie 
decyzji administracyjnoprawnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 
dni od jej doręczenia kandydatowi.
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Sprawdzian kwalifikacyjny 2017 r. Studia I stopnia
Wydział Edukacji Artystycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów z 
powodu braku miejsc

Lp Numer Wynik sprawdzianu                        Zakwalifikowanie do przyjęcia

1. 2EA pozytywny nie

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazany w formie 
decyzji administracyjnoprawnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 
dni od jej doręczenia kandydatowi.
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Sprawdzian kwalifikacyjny 2017 r. Studia I stopnia
Wydział Edukacji Artystycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów z 
powodu negatywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

Lp Numer Wynik sprawdzianu                        Zakwalifikowanie do przyjęcia

1 9EA negatywny nie

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazany w formie 
decyzji administracyjnoprawnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 
dni od jej doręczenia kandydatowi.
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Sprawdzian kwalifikacyjny 2017 r. Studia I stopnia
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
Rzeźba
Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów

Lp Numer Wynik sprawdzianu                        Zakwalifikowanie do przyjęcia

1. 3R pozytywny tak
2. 4R pozytywny tak
3. 1R pozytywny tak
4. 2R pozytywny tak

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazany w formie 
decyzji administracyjnoprawnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 
dni od jej doręczenia kandydatowi.
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