ŚCIEŻKA OSOBY APLIKUJĄCEJ NA STUDIA (WYJAŚNIENIE STATUSÓW)
Zmiana statusu nie następuje automatycznie. Statusy są nadawane przez komisje rekrutacyjne po posiedzeniu.

ZAREJESTROWANY

POZA RANKINGIEM

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która
zarejestrowała się w systemie IRK i utworzyła
indywidualny profil.

Osoba z dotychczasowym statusem
ZAREJESTROWANY, która:
1. złożyła rezygnację z aplikowania na
studia lub
2. nie spełniła któregokolwiek z wymagań
uprawniających do uczestnictwa w
procesie rekrutacji, określonych w
warunkach i harmonogramie rekrutacji na
dany kierunek, formę, poziom oraz język
prowadzonych studiów.

KANDYDAT

NIEPRZYJĘTY

Osoba z dotychczasowym statusem ZAREJESTROWANY,
która dokonała prawidłowej, kompletnej i terminowej
rejestracji w IRK, wpisała wyniki z przedmiotów
kierunkowych, uiściła opłatę rekrutacyjną w pełnej
wysokości na indywidualny rachunek bankowy z
zachowaniem terminu płatności - zgodnie z warunkami i
harmonogramem rekrutacji na dany kierunek, formę,
poziom, język prowadzonych studiów oraz została
umieszczona na liście rankingowej w procesie rekrutacji.
Uwaga!
1. Dodatkowy wymóg w przypadku kandydatów ze
świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą,
aplikujących na studia w j. polskim: otrzymanie
potwierdzenia ze strony uczelni o pozytywnej weryfikacji
wgranych skanów świadectwa/dyplomu uzyskanego za
granicą wraz z tłumaczeniami oraz uzyskanie pozytywnego
wyniku z egzaminu z j. polskiego.
2. Dodatkowy wymóg w przypadku kandydatów z dyplomem
IB/EB, jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka polskiego:
uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu z j. polskiego.

Osoba z dotychczasowym statusie
KANDYDAT lub ZAKWALIFIKOWANY DO
PRZYJĘCIA lub PRZYJĘTY WARUNKOWO,
która nie została przyjęta ze względu na:
1. nieuzyskanie wymaganej liczby punktów
do przyjęcia (KANDYDAT) lub
2. niezłożenie kompletu wymaganych
dokumentów w KR (ZAKWALIFIKOWANY
DO PRZYJĘCIA) lub
3. nieuzupełnienie braków formalnych po
uzyskaniu wezwania (PRZYJĘTY
WARUNKOWO) lub
4. nieuruchomienie kierunku (PRZYJĘTY).

ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA

PRZYJĘTY WARUNKOWO

Osoba z dotychczasowym statusem KANDYDAT, aplikująca
na studia w j. polskim, która na podstawie uzyskanych
punktów rekrutacyjnych i obowiązującego dla danego
kierunku, formy, poziomu i języka prowadzonych studiów
limitu, została umieszczona na liście osób zakwalifikowanych
do przyjęcia.
Osoba ta jest zobowiązana złożyć wymagane dokumenty w
ustalonym miejscu i terminie, określonym we właściwym
harmonogramie rekrutacji.

Osoba z dotychczasowym statusem
ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA, która
podczas składania dokumentów otrzymała
wezwanie do uzupełnienia braków
formalnych. Na liście przyjętych jest
oznaczona odpowiednim przypisem.

PRZYJĘTY
Osoba z dotychczasowym statusem ZAKWALIFIKOWANY DO
PRZYJĘCIA lub PRZYJĘTY WARUNKOWO, którą wpisano na
listę przyjętych.

Ze studiów można zrezygnować na każdym etapie procesu rekrutacji i jest to proces nieodwracalny.
Osoba, która zrezygnowała z aplikowania na studia, z dotychczasowym statusem: KANDYDAT lub ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA lub PRZYJĘTY
WARUNKOWO lub PRZYJĘTY WARUNKOWO otrzymuje status ZREZYGNOWAŁ.
Uwaga! Dotyczy to również osób, które po przyjęciu na studia nie złożyły rezygnacji i nie podpisały umowy o usługi edukacyjne lub nie wniosły opłaty
czesnego.

