
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA 

11 maja 2022 r. 

od godziny 12:00 
Rozpoczęcie rejestracji na wszystkie kierunki i formy studiów. 

do 4 lipca 2022 r. 

do godziny 23:59 

Dokonanie rejestracji przez kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek 

aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo 

wewnętrzne, sport, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne poprzez 

wypełnienie wszystkich punktów na indywidualnym koncie, wykonanie badań 

lekarskich, dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienie wyników 

maturalnych. Przesłanie do systemu IRK skanów dokumentów zwalniających 

z postępowania kwalifikacyjnego i przyjęcia w pierwszej kolejności finalistów 

i laureatów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz skanów 

dokumentów uprawniających do przyznania punktów dodatkowych wg wykazu 

określonego w Informatorze 2022/2023 (punkty dodatkowe nie dotyczą 

kierunku turystyka i rekreacja). 

od 6 lipca 2022 r. 

do 12 lipca 2022 r. 

Egzaminy wstępne sprawdzające sprawność fizyczną na kierunek aktywność 

fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, sport, turystyka i rekreacja, 

wychowania fizyczne. 

od 11 lipca 2022 r. 

do 15 lipca 2022 r. 

Egzaminy wstępne sprawdzające sprawność fizyczną na kierunek 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowej w systemie IRK ok. 3 dni 

roboczych po zakończeniu rekrutacji na studia pierwszego stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie 

w zdrowiu publicznym, sport, turystyka i rekreacja, wychowania fizyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne. 

do 10 lipca 2022 r. 

do godziny 23:59 

Dokonanie rejestracji przez kandydatów na jednolite studia magisterskie 

kierunek fizjoterapia, na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia 

w języku angielskim oraz na studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie 

poprzez wypełnienie wszystkich punktów na indywidualnym koncie, 

wykonanie badań lekarskich, dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienie 

wyników maturalnych. Przesłanie do systemu IRK skanów dokumentów 

zwalniających z postępowania kwalifikacyjnego i przyjęcia w pierwszej 

kolejności finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowej w systemie IRK ok. 3 dni 

roboczych po zakończeniu rekrutacji na studia pierwszego stopnia kierunek fizjoterapia jednolite studia 

magisterskie, zarządzanie. 

do 7 dni od daty 

ogłoszenia list 

kandydatów 

zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

Przesłanie do systemu IRK skanów dokumentów wg wykazu określonego 

w Informatorze 2022/2023 przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. 

dzień po zakończeniu 

przyjmowania 

dokumentów kandydatów 

zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

Powiadomienie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy 

rezerwowej. 

14 dni od daty odbioru 

decyzji o odmowie 

przyjęcia na studia 

Składanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia na studia w przypadku 

naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Przed odbiorem decyzji o odmowie 

przyjęcia na studia brak jest podstaw do złożenia odwołania. 

 


