
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 8/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 
 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do SDWWM * 
 

1 Nabór dokumentów  w systemie 
 

16-31.05.2022 r. 

2. Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną 
 

1-2.06.2022 r. 
 

3. Wezwanie do uzupełnienia (7 dni na uzupełnienie) 3.06.2022 r. 
 

4. Zamknięcie uzupełnienia dokumentacji 
 

10.06.2022 r. do godz. 15.00 

5. Publikacja na stronie internetowej uczelni:  
- listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do konkursu  
- terminów prezentacji uczestników w II Etapie 

 
13.06.2022 do godz. 15.00  
20.06.2022 do godz. 15.00  

6. Etap I i Etap II  konkursu 
 

27.06-4.07.2022 

7. Publikacja na stronie internetowej uczelni: List o których mowa w Regulaminie 
rekrutacji do SDWWM 

05.07.2022 do godz. 15.00 

8. Etap III i ogłoszenie na stronie internetowej uczelni list  
o których mowa w Regulaminie rekrutacji do SDWWM 

6.07.2022 – etap III 
7.07.2022 do godz. 15.00 - listy 

 
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do SDHPWBI * 
 

1 Nabór dokumentów  w systemie 
 

16-31.05.2022 r. 

2. Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną 
 

1-2.06.2022 r. 
 

3. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (7 dni na uzupełnienie) 
 

3.06.2022 r. 
 

4. Zamknięcie uzupełnienia dokumentacji 
 

10.06.2022 r. do godz. 15.00 

5. Publikacja na stronie internetowej uczelni:  
- listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do konkursu  
- terminów prezentacji uczestników w II Etapie 

 
13.06.2022 do godz. 15.00  
20.06.2022 do godz. 15.00  

6. Etap I i Etap II  konkursu 
 

27.06-4.07.2022 

7. Publikacja na stronie internetowej uczelni: List o których mowa w Regulaminie 
rekrutacji do SD HPWBI 

04.07.2022 do godz. 15.00 

8. Etap III i ogłoszenie na stronie internetowej uczelni list  
o których mowa w Regulaminie rekrutacji do  SD HPWBI 

5.07.2022 – etap III 
7.07.2022 do godz. 15.00 - listy 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do SDKTRE * 
 

1. Nabór dokumentów  w systemie 
 

16-31.05.2022 r. 

2. Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną 
       

1-2.06.2022 r. 
 

3. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (7 dni na uzupełnienie) 
 

3.06.2022 r. 
 

4. Zamknięcie uzupełnienia dokumentacji 
 

10.06.2022 r. do godz. 15.00 

5. Publikacja na stronie internetowej uczelni:  
- listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do konkursu  
- terminów prezentacji uczestników w II Etapie 

 
13.06.2022 do godz. 15.00  
20.06.2022 do godz. 15.00  

6. Etap I i Etap II  konkursu 
 

27.06-4.07.2022 

7. Publikacja na stronie internetowej uczelni: List o których mowa w Regulaminie 
rekrutacji do SD KTRE 

7.07.2022 do godz. 15.00 - listy 

 
* w przypadku dużej ilości kandydatów terminy mogą ulec zmianie 


