
Terminy postępowania rekrutacyjnego do SDWWM  
 

1. Nabór dokumentów  w systemie     01-28. 09. 2021r.  

2. Weryfikacja dokumentów, wezwanie do uzupełnienia      29.09.2021r. 

3. Zamknięcie uzupełnienia dokumentacji     06.10.2021r. do godz. 15:00 

4. Publikacja na stronie internetowej uczelni:  

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  

konkursu  

oraz terminów prezentacji uczestników w II Etapie  06.10.2021r. ok. godz. 17.00 

5. Etap I i Etap II  konkursu     07 -13. 10.2021r. 

6. Publikacja na stronie internetowej uczelni:    14.10.2021r. 

List o których mowa w Regulaminie rekrutacji do SDWWM 

7. Etap III i ogłoszenie na stronie internetowej uczelni list  

o których mowa w Regulaminie rekrutacji do SDWWM 15.10.2021r. 

8. Złożenie ślubowania i przyjęcie w poczet doktorantów  18.10.2021r. godz.12.00 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do SDHPWBI  
1. Nabór dokumentów  w systemie     01-28. 09. 2021r. 

2. Weryfikacja dokumentów, wezwanie do uzupełnienia      29.09.2021r. 

3. Zamknięcie uzupełnienia dokumentacji     06.10.2021r. do godz. 15:00 

4. Publikacja na stronie internetowej uczelni:  

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  

konkursu oraz terminów prezentacji uczestników  

w II Etapie       06.10.2021r. ok. godz. 17.00 

5. Etap I i Etap II  konkursu     07 -13. 10.2021r. 

6. Publikacja na stronie internetowej uczelni:    14.10.2021r. 

List o których mowa w Regulaminie rekrutacji do SDHPWBI 

7. Etap III i ogłoszenie na stronie internetowej uczelni list  

o których mowa w Regulaminie rekrutacji do SDHPWBI 15.10.2021r. 

8. Złożenie ślubowania i przyjęcie w poczet doktorantów  18.10.2021r. godz.12.00 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do SDKTRE 
 

1. Nabór dokumentów  w systemie     01-28. 09. 2021r.  

2. Weryfikacja dokumentów, wezwanie do uzupełnienia      29.09.2021r. 

3. Zamknięcie uzupełnienia dokumentacji     06.10.2021r. do godz. 15:00 

4. Publikacja na stronie internetowej uczelni:  

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  

konkursu oraz terminów prezentacji uczestników  

w II Etapie       06.10.2021r. ok. godz. 17.00 

5. Etap I i Etap II  konkursu     07 -13. 10.2021r. 

6. Publikacja na stronie internetowej uczelni:    15.10.2021r. 

List o których mowa w Regulaminie rekrutacji do SDKTRE 

7. Złożenie ślubowania i przyjęcie w poczet doktorantów  18.10.2021r. godz.12.00 

 

 

 

 

 

* w przypadku dużej ilości kandydatów terminy mogą ulec zmianie 


