
SKŁADANIE DOKUMENTÓW I WYDAWANIE LEGITYMACJI STUDENCKICH 

dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia  

oraz dla studentów zrekrutowanych po 1 października 2020 r. 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 

wejście od ul. Szczęśliwieckiej, przy szlabanie - budynek C, parter, aule A i B 

STUDIA NIESTACJONARNE 

9 października (piątek) 

godzina 8.00 - Pedagogika specjalna: 
➢ Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
➢ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
➢  Edukacja integracyjna i włączająca 

godzina 11.30 - Pedagogika 

STUDIA STACJONARNE 

10 października (sobota) 

godzina 8.00 - Pedagogika specjalna 

godzina 11.15 - Pedagogika  

godzina 13.15 -  Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka 
                            -  Edukacja artystyczna 
                             - Socjologia 

STUDIA NIESTACJONARNE 

17 października (sobota) 

godzina 8.00 - Pedagogika specjalna: 
➢ Logopedia 
➢ Terapia pedagogiczna 
➢ Surdopedagogika z terapią pedagogiczną 
➢ Profilaktyka społeczna z resocjalizacją 

godzina 11.30 - składanie dokumentów i odbiór legitymacji studenckich dla studentów przyjętych 
przed 1 października 2020 r., wszystkich form i kierunków studiów, którzy nie mogli uczestniczyć 
we wcześniejszych spotkaniach, które odbyły się w dniach 3,6,7,8,9,10 października – po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Spraw Studenckich.  

OSOBY ZREKRUTOWANE PO 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU 

20 października (wtorek) 

godzina 8.00 – studia jednolite magisterskie (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
godzina 11.30 – studia I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

21 października (środa) 

godzina 8.00 – studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) 



 

 

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia składają: 

1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z 

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

2. zaświadczenie, w którym ujęta jest w formie liczbowej średnia ocen ze studiów, wystawione przez 

uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane, jeżeli w suplemencie do dyplomu średnia ocen z 

całego toku studiów jest wyraźnie ujęta w formie liczbowej, 

3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień 

wynikających z zasad rekrutacji - dotyczy osób rekrutujących się na specjalności nauczycielskie lub 

kontynuację specjalności ze studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika i pedagogika 

specjalna. UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane, jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie 

wskazuje, że kandydat posiada ww. uprawnienia, 

4. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK (ścieżka 

dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE 

KROKI”), 

5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub innych 

uprawnień wynikających z zasad rekrutacji, wygenerowane z Osobistego Konta Rekrutacji w IRK – 

ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I 

DALSZE KROKI” (UWAGA – dotyczy rekrutacji na specjalności wymagające potwierdzenia 

posiadania przygotowania pedagogicznego lub będące kontynuacją kierunku/specjalności ze 

studiów pierwszego stopnia), 

6. własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ścieżka dostępu: 

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

KROKI”), 

7. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką, 

8. 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! 

 

 

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. 


