
Dzień adaptacyjny – część robocza 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I WYDAWANIE LEGITYMACJI STUDENCKICH 

dla I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 

budynek C, parter, aule A i B 

wejście od ul. Szczęśliwieckiej, przy szlabanie 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 
I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

3 października (sobota) 

godzina 8.00x) - Psychologia, Pedagogika  

godzina 13.00 xx) - Pedagogika specjalna oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

X) planowane zakończenie o godz. 12,00 
XX) planowane zakończenie o godz. 17,00 
 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia pierwszego stopnia i studia jednolite 

magisterskie składają: 

 

1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z wszystkimi wystawionymi do niego 

aneksami (oryginały dokumentów obowiązkowo należy przedłożyć do wglądu) X)
, 

2. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK 

(ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> 

„DOKUMENTY I DALSZE KROKI”), 

3. własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – 

(ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> 

„DOKUMENTY I DALSZE KROKI”), 

4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką,  

5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami 

wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK (ścieżka dostępu: „MOJE 

KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE 

KROKI”), 

X) WAŻNE – kserokopia to nie „odpis” – to odbitka kserograficzna z oryginału 

dokumentu! 

Dokumenty należy przygotować w zawiązanej lub zamykanej na gumkę teczce, w 

kolejności wyszczególnionej w spisie dokumentów, podając na okładce następujące 

informacje: 

Imię i nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI), PESEL, FORMA STUDIÓW: studia 

stacjonarne/niestacjonarne, KIERUNEK STUDIÓW. 

 



WZÓR PRAWIDŁOWO OPISANEJ TECZKI 

 

KOWALSKI JAN 

PESEL: 90 111 222 333 

FORMA I RODZAJ STUDIÓW: studia stacjonarne pierwszego stopnia 

KIERUNEK: pedagogika 

 

Informacje dodatkowe: 

 

➢ w trosce o zachowanie bezpieczeństwa wszystkie osoby wchodzące do budynku 

zobowiązane są do założenia maseczki zasłaniającej usta i nos, 

➢ składając dokumenty i odbierając legitymację studencką należy mieć przy sobie dowód 

osobisty i własny długopis. 

➢ warunkiem odebrania legitymacji studenckiej jest zaakceptowanie ślubowania w 

systemie USOSweb. 
 

 

 

 

 

 

 

 


