
TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA 

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 

 

Dla kandydatów na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki 

stacjonarne jednolite studia magisterskie 

• od godz. 0001 dnia 5.05.2021 r.– do godz. 2359 dnia 16.06.2021 r. – elektroniczna 

rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata  

WAŻNE! 

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi złożyć 

kandydaturę na wybrany kierunek oraz zamieścić: 

1. zdjęcie cyfrowe z własnym wizerunkiem – patrz menu „Zdjęcie cyfrowe” na 

stronie Rekrutacji  

2. życiorys 

3. portfolio cyfrowe – patrz menu „Portfolio cyfrowe” na stronie Rekrutacji 

4. dokumenty – patrz menu „Dokumenty” na stronie Rekrutacji 

 

• od 17.06.2021 do 23.06.2021 – ocena portfolio 

 

• 25.06.2021 ok. godz. 1100 – dopuszczenie/niedopuszczenie do autoprezentacji, 

informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus 

• 5.07.2021 oraz 6.07.2021 do godz. 14 - Kandydat zdający maturę w 2021 roku 

zobowiązany jest przesłać skan świadectwa dojrzałości na adres poczty elektronicznej 

wydziału*  

• od 7.07.2021 do 9.07.2021 r. – autoprezentacja, w tym rozmowa dotycząca chemii dla 

tych, którzy nie zdawali jej na maturze (rozmowa z chemii oraz pozostała część 

autoprezentacji odbywają się w różnych terminach) 

• 13.07.2021 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na 

I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu kandydata do systemu 

Akademus 

UWAGA! 

Kandydat zdający maturę w 2021 r. zobowiązany jest przesłać skan świadectwa dojrzałości na 

adres poczty elektronicznej wydziału w dniach 5.07.2021 oraz 6.07.2021 do godz. 14. *, 

a oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) wraz z kserokopią 

dokumentu zobowiązany jest dostarczyć do Uczelni w terminie wskazanym przez Uczelnianą 

Komisję Rekrutacyjną (termin zostanie podany odrębnym dokumentem). 

Niedostarczenie skanu świadectwa dojrzałości we wskazanym terminie jest równoznaczne 

z niewpisaniem Kandydata na listę osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów. 

Jednocześnie, zastrzega się możliwość zmiany terminów dostarczenia świadectw dojrzałości 

i ich skanów oraz publikacji wyników rekrutacyjnych w przypadku zmiany, przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną, harmonogramu tegorocznych egzaminów maturalnych.  

 

* dla Kandydatów zdających maturę międzynarodową w 2021 r. termin ten nie obowiązuje, 

w przypadku pomyślnie zdanych egzaminów otrzymają oni decyzje warunkowe o przyjęciu 

na studia 


