
HARMONOGRAM REKRUTACJI WRZEŚNIOWEJ 2021/2022* 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) i jednolite 
magisterskie (5-letnie) 
 

 
 

 
Lp. 

 
Etapy postępowania rekrutacyjnego 
Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

 

 
Termin 
(w 2021r.) 

1. Początek rejestracji kandydatów w systemie IRK  2 sierpnia 
g. 12.00 

2. Koniec rejestracji kandydatów w systemie IRK 
 

13 września 
 

3. Koniec wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
 

14 września 
g. 13.00 

4. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych (online) na kierunek Logopedia (studia 
pierwszego stopnia) 
 

Uwaga Kandydacie – Jeżeli w dniu 14 września nie masz zaksięgowanej opłaty 
rekrutacyjnej na swoim koncie w IRK miej ze sobą na egzaminie dowód wniesienia 
opłaty rekrutacyjnej 
 

14 września 
(godzina łącznia się na 
egzamin przesłana w 
wiadomości z IRK) 

5.  Pobranie przez system IRK ostatnich opłat rekrutacyjnych 
 

Uwaga Kandydacie – Jeżeli w dniu 15 września 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 są zobowiązani do skontaktowania się 
w terminie do 17 września 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. Składanie dokumentów w formie papierowej i potwierdzanie za zgodność z 
oryginałem kserokopii dokumentów o wykształceniu 
 

23-27 września 
(dzień i godzina składania 
dokumentów zgodnie z 
wiadomością przesłaną 
przez IRK) 

 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

