
Załącznik nr 2 do uchwały nr  144/2021  

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej  

z dnia 24 marca  2021 r. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI LIPCOWEJ 2021/2022
* 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  
 

L.p ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK 

PLASTYCZNYCH 

TERMIN 

 

(w 2021r.) 

1. POCZĄTEK  REJESTRACJI  KANDYDATÓW  W  IRK 1 czerwca 

g. 12.00 

2. KONIEC REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK 

KONIEC WYPEŁNIANIA W IRK ANKIET ORAZ WGRYWANIA 

REPRODUKCJI PRAC PODLEGAJĄCYCH OCENIE 
Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac kandydata z 

dowolnej dziedziny artystycznej, wykonanych w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace 

malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to 

przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. Youtube lub 

vimeo. 

W ankiecie prosimy zaś odpowiedzieć na następujące pytania:  

1) napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych (500-1000 znaków); 2) podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą 

ukończyłaś/eś; 3) jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) jakie dzieło 

zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?; 5) jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?; 6) która 

książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?; 7) inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś  

się podzielić  (np. Zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).  

 

5 lipca 

g. 15.00 

3. KONIEC WNOSZENIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 6 lipca  

g. 13.00 

4.  POBRANIE PRZEZ SYSTEM IRK OSTATNICH OPŁAT REKRUTACYJNYCH 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 7 lipca o godz. 10.00 nie masz 

zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK, to wyślij dowód jej 

dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl 

Na dowody opłat czekamy do godziny 13.00 

7 lipca 

g. 13.00 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ NA INDYWIDUALNYCH 

KONTACH KANDYDATÓW W IRK 
UWAGA: Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP 

nr PESEL są zobowiązani do skontaktowania się w terminie do 16 lipca do godz. 

15.00 z Komisją Rekrutacyjną w celu uzgodnienia sposobu i terminu dostarczenia 

kompletu dokumentów 

7 lipca 

g. 19.00 

7. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW OD KANDYDATÓW 

ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA PRZEZ FORMULARZ DO 

ZDALNEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

8-9 lipca  

 

8. POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJACYCH WYKSZTAŁCENIE  
UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli przesłałeś przez formularz notarialnie 

potwierdzony plik z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie nie musisz nic 

więcej robić 

20-30 lipca 

 UWAGA 1: 

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, Komisja Rekrutacyjna może ogłosić 

dodatkowe tury przyjmowania dokumentów od kandydatów  

z list rezerwowych lub też dodatkowe tury rekrutacji na danym kierunku studiów 

 

 Uwaga 2: 

Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy nie złożą w określonym przez komisje 

terminie dokumentów, traktowani są jako osoby rezygnujące ze studiów w APS 

 

  
                                                           

 terminy mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie IRK 

mailto:irk@aps.edu.pl


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI LIPCOWEJ 2021/2022
* 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie) 
 

 

L.p 

 

ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

 

TERMIN 

 

(w 2021r.) 

1. POCZĄTEK REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK 1 czerwca 

g. 12.00 

2. KONIEC REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK  19 lipca 

 

3. KONIEC WNOSZENIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 

 

20 lipca 

g. 13.00 

4. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 
 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 20 lipca nie masz zaksięgowanej opłaty 

rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK zabierz ze sobą na egzamin dowód 

wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

20 lipca 

5.  POBRANIE PRZEZ SYSTEM IRK OSTATNICH OPŁAT REKRUTACYJNYCH 
 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 21 lipca o godz. 10.00 nie masz 

zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK, to wyślij dowód jej 

dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl 

Na dowody opłat czekamy do godziny 13.00 

21 lipca 

g. 13.00 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ NA INDYWIDUALNYCH 

KONTACH KANDYDATÓW W IRK 
  

UWAGA: Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP 

nr PESEL są zobowiązani do skontaktowania się w terminie do 16 lipca do godz. 

15.00 z Komisją Rekrutacyjną w celu uzgodnienia sposobu i terminu dostarczenia 

kompletu dokumentów 

21 lipca 

g. 19.00 

7. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW OD KANDYDATÓW 

ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA PRZEZ FORMULARZ DO 

ZDALNEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

22-23 lipca 

8. POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJACYCH WYKSZTAŁCENIE  
UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli przesłałeś przez formularz notarialnie 

potwierdzony plik z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie nie musisz nic 

więcej robić 

16-27 sierpnia 

 UWAGA 1: 

W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc, Komisja Rekrutacyjna może ogłosić 

dodatkowe tury przyjmowania dokumentów od kandydatów  

z list rezerwowych lub też dodatkowe tury rekrutacji na danym kierunku studiów 

 

 Uwaga 2: 

Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy nie złożą w określonym przez komisje 

terminie dokumentów, zostają usunięci z list rankingowych (weryfikacja list) i 

traktowani są jako osoby rezygnujące ze studiów w APS 

 

  

                                                           

 terminy mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie IRK 

mailto:irk@aps.edu.pl


HARMONOGRAM REKRUTACJI LIPCOWEJ 2021/2022
* 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) i jednolite 

magisterskie (5-letnie) 
 

L.p ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I 

JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

 

TERMIN 

(w 2021r.) 

1. POCZĄTEK REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK 

 

1 czerwca 

g. 12.00 

2. KONIEC REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK 

 

5 lipca 

 

3. KONIEC WNOSZENIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 

 

6 lipca 

g. 13.00 

4. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 
 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 6 lipca nie masz zaksięgowanej opłaty 

rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK zabierz ze sobą na egzamin dowód 

wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

6 lipca 

5.  POBRANIE PRZEZ SYSTEM IRK OSTATNICH OPŁAT  REKRUTACYJNYCH 

 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 7 lipca o godz. 10.00 nie masz 

zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK, to wyślij dowód jej 

dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl  

Na dowody opłat czekamy do godziny 13.00 

 

 7 lipca 

g. 13.00 

6. OGŁOSZENIE LIST RANKINGOWYCH I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA INDYWIDUALNYCH 

KONTACH KANDYDATÓW W IRK 

 

7 lipca 

g. 19.00 

7. PRZYJMOWANIE KOMPLETÓW DOKUMENTÓW OD KANDYDATOW 

ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA 

 

8-9 lipca  

 

8. POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJACYCH WYKSZTAŁCENIE  
UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli przesłałeś przez formularz notarialnie 

potwierdzony plik z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie nie musisz 

potwierdzać za zgodność z oryginałem matury 

20-30 lipca 

 UWAGA 1: 

W  przypadku  nie wypełnienia  limitu  miejsc,  Komisja  Rekrutacyjna  może  

ogłosić  dodatkowe tury przyjmowania dokumentów od kandydatów z list 

rezerwowych lub też dodatkowe tury rekrutacji na danym kierunku studiów 

 

  

UWAGA 2: 

Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy nie złożą w określonym przez komisje 

terminie dokumentów, zostają usunięci z list rankingowych (weryfikacja list)  

i traktowani są jako osoby rezygnujące ze studiów w APS 

 

 

                                                           

 terminy mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie IRK 

mailto:irk@aps.edu.pl


 Załącznik nr 3 do uchwały nr  …/2020  

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej  

z dnia … maja 2020 r. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI WRZEŚNIOWEJ 2021/2022
* 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  
 

L.p ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK 

PLASTYCZNYCH 

TERMIN 

 

(w 2021r.) 

1. POCZĄTEK  REJESTRACJI  KANDYDATÓW  W  IRK 2 sierpnia 

g. 12.00 

2. KONIEC REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK 

KONIEC WYPEŁNIANIA W IRK ANKIET ORAZ WGRYWANIA 

REPRODUKCJI PRAC PODLEGAJĄCYCH OCENIE 
Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac kandydata z 

dowolnej dziedziny artystycznej, wykonanych w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace 

malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to 

przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. Youtube lub 

vimeo. 

W ankiecie prosimy zaś odpowiedzieć na następujące pytania:  

1) napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych (500-1000 znaków); 2) podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą 

ukończyłaś/eś; 3) jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) jakie dzieło 

zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?; 5) jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?; 6) która 

książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?; 7) inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś  

się podzielić  (np. Zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).  

 

13 września 

g. 15.00 

3. KONIEC WNOSZENIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 14 września 

g. 13.00 

4.  POBRANIE PRZEZ SYSTEM IRK OSTATNICH OPŁAT REKRUTACYJNYCH 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 7 lipca o godz. 10.00 nie masz 

zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK, to wyślij dowód jej 

dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl 

Na dowody opłat czekamy do godziny 13.00 

15 września 

g. 13.00 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ NA INDYWIDUALNYCH 

KONTACH KANDYDATÓW W IRK 
UWAGA: Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP 

nr PESEL są zobowiązani do skontaktowania się w terminie do 16 lipca do godz. 

15.00 z Komisją Rekrutacyjną w celu uzgodnienia sposobu i terminu dostarczenia 

kompletu dokumentów 

15 września 

g. 19.00 

7. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW OD KANDYDATÓW 

ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA PRZEZ FORMULARZ DO 

ZDALNEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

16-17 września 

 

8. POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJACYCH WYKSZTAŁCENIE  
UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli przesłałeś przez formularz notarialnie 

potwierdzony plik z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie nie musisz nic 

więcej robić 

22-27 września 

 UWAGA 1: 

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, Komisja Rekrutacyjna może ogłosić 

dodatkowe tury przyjmowania dokumentów od kandydatów  

z list rezerwowych lub też dodatkowe tury rekrutacji na danym kierunku studiów 

 

 Uwaga 2: 

Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy nie złożą w określonym przez komisje 

terminie dokumentów, traktowani są jako osoby rezygnujące ze studiów w APS 

 

                                                           

 terminy mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie IRK 

mailto:irk@aps.edu.pl


HARMONOGRAM REKRUTACJI WRZEŚNIOWEJ 2021/2022
* 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie) 
 

 

 

L.p 

 

ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

 

TERMIN 

 

(w 2021r.) 

1. POCZĄTEK REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK 2 sierpnia 

g. 12.00 

2. KONIEC REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK  20 września 

 

3. KONIEC WNOSZENIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 

 

21 września 

g. 13.00 

4. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 
 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 20 lipca nie masz zaksięgowanej opłaty 

rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK zabierz ze sobą na egzamin dowód 

wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

21 września 

5.  POBRANIE PRZEZ SYSTEM IRK OSTATNICH OPŁAT REKRUTACYJNYCH 
 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 21 lipca o godz. 10.00 nie masz 

zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK, to wyślij dowód jej 

dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl 

Na dowody opłat czekamy do godziny 13.00 

22 września 

g. 13.00 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ NA INDYWIDUALNYCH 

KONTACH KANDYDATÓW W IRK 
  

UWAGA: Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP 

nr PESEL są zobowiązani do skontaktowania się w terminie do 16 lipca do godz. 

15.00 z Komisją Rekrutacyjną w celu uzgodnienia sposobu i terminu dostarczenia 

kompletu dokumentów 

22 września 

g. 19.00 

7. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW OD KANDYDATÓW 

ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA PRZEZ FORMULARZ DO 

ZDALNEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

23-24 września 

8. POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJACYCH WYKSZTAŁCENIE  
UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli przesłałeś przez formularz notarialnie 

potwierdzony plik z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie nie musisz nic 

więcej robić 

27-30 września 

 UWAGA 1: 

W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc, Komisja Rekrutacyjna może ogłosić 

dodatkowe tury przyjmowania dokumentów od kandydatów  

z list rezerwowych lub też dodatkowe tury rekrutacji na danym kierunku studiów 

 

 Uwaga 2: 

Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy nie złożą w określonym przez komisje 

terminie dokumentów, zostają usunięci z list rankingowych (weryfikacja list) i 

traktowani są jako osoby rezygnujące ze studiów w APS 

 

  

                                                           

 terminy mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie IRK 

mailto:irk@aps.edu.pl


HARMONOGRAM REKRUTACJI WRZEŚNIOWEJ 2021/2022
* 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) i jednolite 

magisterskie (5-letnie) 
 

L.p ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I 

JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

 

TERMIN 

(w 2021r.) 

1. POCZĄTEK REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK 

 

2 sierpnia 

g. 12.00 

2. KONIEC REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK 

 

13 września 

 

3. KONIEC WNOSZENIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 

 

14 września 

g. 13.00 

4. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 
 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 6 lipca nie masz zaksięgowanej opłaty 

rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK zabierz ze sobą na egzamin dowód 

wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

14 września 

5.  POBRANIE PRZEZ SYSTEM IRK OSTATNICH OPŁAT  REKRUTACYJNYCH 

 

UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli w dniu 7 lipca o godz. 10.00 nie masz 

zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK, to wyślij dowód jej 

dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl  

Na dowody opłat czekamy do godziny 13.00 

 

15 września 

g. 13.00 

6. OGŁOSZENIE LIST RANKINGOWYCH I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA INDYWIDUALNYCH 

KONTACH KANDYDATÓW W IRK 

 

15 września 

g. 19.00 

7. PRZYJMOWANIE KOMPLETÓW DOKUMENTÓW OD KANDYDATOW 

ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA 

 

16-17 września 

 

8. POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJACYCH WYKSZTAŁCENIE  
UWAGA KANDYDACIE – Jeżeli przesłałeś przez formularz notarialnie 

potwierdzony plik z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie nie musisz 

potwierdzać za zgodność z oryginałem matury 

23-27 września 

 UWAGA 1: 

W  przypadku  nie wypełnienia  limitu  miejsc,  Komisja  Rekrutacyjna  może  

ogłosić  dodatkowe tury przyjmowania dokumentów od kandydatów z list 

rezerwowych lub też dodatkowe tury rekrutacji na danym kierunku studiów 

 

  

UWAGA 2: 

Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy nie złożą w określonym przez komisje 

terminie dokumentów, zostają usunięci z list rankingowych (weryfikacja list)  

i traktowani są jako osoby rezygnujące ze studiów w APS 

 

 

 

                                                           

 terminy mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie IRK 

mailto:irk@aps.edu.pl

