
   

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 963 z 2019 r. Rektora PB 

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia stacjonarne rozpoczynające się  
od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 

1. prowadzone w języku polskim i języku angielskim przeznaczony dla obywateli 
polskich oraz w języku polskim przeznaczony dla cudzoziemców, o których mowa  

w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

a. pierwszego stopnia 

REJESTRACJA I ZAPISY 

04.06.2019 r. od godz. 8.00 – 
01.07.2019 r. do godz. 15.00 

rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK oraz 
wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji – dotyczy kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura 
wnętrz, grafika, wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach1 

04.06.2019 r. od godz. 8.00 – 
05.07.2019 r. do godz. 15.00 

rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK oraz 
wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji – dotyczy kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów 

04.06.2019 r. – 08.07.2019 r. możliwość edycji wpisywanych do systemu IRK wyników maturalnych 

EGZAMINY WSTĘPNE 

08.07.2019 r.  
Zadanie 1: godz. 900 

Zadanie 2: godz. 1500 
kierunek architektura 

09.07.2019 r.  
Zadanie 1: godz. 900 

Zadanie 2: godz. 1500 
kierunek architektura wnętrz 

10.07.2019 r.  
Zadanie 1: godz. 900 

Zadanie 2: godz. 1500 
kierunek grafika 

11.07.2019 r.  
Zadanie 1: godz. 900 

Zadanie 2: godz. 1500 
kierunek wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach1 

KWALIFIKACJA NA STUDIA 

12.07.2019 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

13.07.2019 r. – 17.07.2019 r.  
(z wyłączeniem 14.07.2019 r.) 

składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 

18.07.2019 r. 
ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia  
na studia 

19.07.2019 r. – 22.07.2019 r. 
(z wyłączeniem 21.07.2019 r.) 

składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 
– dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych 

23.07.2019 r. 
ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia  
na studia 

24.07.2019 r. – 25.07.2019 r.  
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 
– dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych 

24.07.2019 r. – 25.07.2019 r. składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc 

PRZYJĘCIE NA STUDIA 

29.07.2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

 
1 Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 



   

b. drugiego stopnia 

REJESTRACJA I ZAPISY 

04.06.2019 r. od godz. 8.00 – 
05.07.2019 r. do godz. 15.00 

rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK oraz 
wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji 

04.06.2019 r. – 08.07.2019 r. 
możliwość edycji wpisywanej do systemu IRK średniej ocen ze studiów 
oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów 

KWALIFIKACJA NA STUDIA 

12.07.2019 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

13.07.2019 r. – 17.07.2019 r.  
(z wyłączeniem 14.07.2019 r.) 

składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 

18.07.2019 r. 
ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia  
na studia 

19.07.2019 r. – 22.07.2019 r. 
(z wyłączeniem 21.07.2019 r.) 

składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 
– dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych 

23.07.2019 r. 
ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia  
na studia 

24.07.2019 r. – 25.07.2019 r. 
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 
– dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych 

24.07.2019 r. – 25.07.2019 r. składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc 

PRZYJĘCIE NA STUDIA 

29.07.2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

  



   

 

2. prowadzone w języku polskim przeznaczony dla cudzoziemców, z wyłączeniem 
cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, na studia pierwszego i drugiego stopnia 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

04.06.2019 r. od godz. 8.00 – 
02.07.2019 r. do godz. 15.00 
(z wyłączeniem sobót i niedziel) 

składanie dokumentów w Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji 

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO 

03.07.2019 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na egzamin 

04.07.2019 r. egzamin z języka polskiego 

05.07.2019 r. ogłoszenie wyników egzaminu 

EGZAMINY WSTĘPNE 

08.07.2019 r.  
Zadanie 1: godz. 900 

Zadanie 2: godz. 1500 
kierunek architektura, studia pierwszego stopnia 

09.07.2019 r.  
Zadanie 1: godz. 900 

Zadanie 2: godz. 1500 
kierunek architektura wnętrz, studia pierwszego stopnia 

10.07.2019 r.  
Zadanie 1: godz. 900 

Zadanie 2: godz. 1500 
kierunek grafika, studia pierwszego stopnia 

11.07.2019 r.  
Zadanie 1: godz. 900 

Zadanie 2: godz. 1500 

kierunek wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach1,2studia 
pierwszego stopnia 

PRZYJĘCIE NA STUDIA 

29.07.2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

  

 
1 Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 



   

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 963 z 2019 r. Rektora PB 

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia niestacjonarne w języku polskim 
rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 

1. przeznaczone dla obywateli polskich 

a. pierwszego stopnia 

REJESTRACJA I ZAPISY 

20.08.2019 r. od godz. 8.00 – 
11.09.2019 r. do godz. 15.00 

rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK oraz 
wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji 

20.08.2019 r. – 15.09.2019 r. możliwość edycji wpisywanych do systemu IRK wyników maturalnych 

KWALIFIKACJA NA STUDIA 

18.09.2019 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

19.09.2019 r. – 21.09.2019 r.  
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 

23.09.2019 r. 
ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia  
na studia 

24.09.2019 r. 
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 
– dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych 

24.09.2019 r. składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc 

PRZYJĘCIE NA STUDIA 

26.09.2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

b. drugiego stopnia 

REJESTRACJA I ZAPISY 

20.08.2019 r. od godz. 8.00 – 
11.09.2019 r. do godz. 15.00 

rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK oraz 
wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji 

20.08.2019 r. – 15.09.2019 r. 
możliwość edycji wpisywanej do systemu IRK średniej ocen ze studiów 
oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów 

KWALIFIKACJA NA STUDIA 

18.09.2019 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

19.09.2019 r. – 21.09.2019 r.  
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 

23.09.2019 r. 
ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia  
na studia 

24.09.2019 r. 
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania 
– dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych 

24.09.2019 r. składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc 

PRZYJĘCIE NA STUDIA 

26.09.2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 



   

2. przeznaczone dla cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

20.08.2019 r. od godz. 8.00 – 
03.09.2019 r. do godz. 15.00 
(z wyłączeniem sobót i niedziel) 

składanie dokumentów w Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji 

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO 

04.09.2019 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na egzamin 

05.09.2019 r. egzamin z języka polskiego 

06.09.2019 r. ogłoszenie wyników egzaminu 

PRZYJĘCIE NA STUDIA 

26.09.2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

 


