
ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 

z dnia  29 marca 2018 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 18/2018 z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku 

akademickim 2018/2019 

 

Na  podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j: Dz.: U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z § 1 ust. 4  uchwały Nr 28/2017 Senatu 

UPH z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych 

w roku akademickim 2018/2019, zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
W zarządzeniu Rektora Nr 18/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu 
postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim 2018/19, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) załącznik  Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia; 

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 
zarządzenia; 

3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego 

zarządzenia; 

4) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego 

zarządzenia; 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania. 

 
 

                         REKTOR 

 

                                                         dr hab. Tamara Zacharuk 

                    profesor nadzwyczajny



 
                                               Załącznik Nr 1 

          do Zarządzenia Rektora Nr 27/2018 
 
 

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia  
 

 I etap II etap III etap 

Rejestracja elektroniczna w IRK: 
studia stacjonarne 03.04. – 06.07.2018 

do godz. 20.00 
07.07.-17.08.2018 

do godz. 16.00 

18.08. - 24.09.2018 
do godz. 16.00 

studia niestacjonarne 
18.08. - 11.10.2018 

do godz. 16.00 

Centralny Punkt Obsługi Kandydata  
02.07. – 20.10.2018 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17; w soboty w godz. 9-13 

Ostatni dzień wnoszenia opłaty 
rekrutacyjnej: 
                                       studia stacjonarne 06.07.2018 17.08.2018 

24.09.2018 

 studia niestacjonarne 11.10.2018 

Egzamin z języka angielskiego 1):  
                                               studia stacjonarne 10.07.2018 

godz. 10.00 
21.08.2018 
godz. 10.00 

26.09.2018 
godz. 10.00 

studia niestacjonarne 
13.10.2018 
godz. 10.00 

Rozmowa kwalifikacyjna dla 
kandydatów na kierunek logopedia z 
audiologią 

10.07.2018 
godz. 11.00 

21.08.2018 
godz. 11.00 

26.09.2018 
godz. 11.00 

Ostatni dzień pobierania wpłat 
kandydatów przez system IRK: 
                                       studia stacjonarne 12.07.2018 23.08.2018 

27.09.2018 

                                  studia niestacjonarne 16.10.2018 

Ogłoszenie wyników - list osób 
zakwalifikowanych do przyjęcia na 
studia 

13.07.2018 
godz. 14.00 

nie dotyczy 
II rekrutacji 

nie dotyczy 
III rekrutacji 

Składanie dokumentów (dotyczy 
również dokumentów przesyłanych 
pocztą): 
                                       studia stacjonarne 

14 –20.07.2018 01 - 17.08.2018 

 
01.09. – 

24.09.2018 

studia niestacjonarne 01.09. - 11.10.2018 

Ogłoszenie  wyników - list osób 
przyjętych i nieprzyjętych na studia:  
                                      studia stacjonarne  

26.07.2018  
godz. 14.00 

23.08.2018  
godz. 14.00 

28.09.2018  
godz. 14.00  

                                  studia niestacjonarne 
16.10.2018  
godz. 14.00 

1) dotyczy wyłącznie kandydatów ze „starą maturą” na kierunek filologia sp. filologia angielska z 
uprawnieniami nauczycielskimi oraz sp. język angielski w biznesie z translatoryką 

            



                                                     
    Załącznik Nr 2 

                                                                                        do Zarządzenia Rektora Nr 27/2018 
 
 

Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia  
 

 I etap II etap III etap 

Rejestracja elektroniczna w IRK: 
studia stacjonarne 03.04.– 20.07.2018 

do godz. 16.00 
21.07.-17.08.2018 

do godz. 16.00 

18.08. - 24.09.2018 
do godz. 16.00 

studia niestacjonarne 
18.08. – 11.10.2018 

do godz. 16.00 

Centralny Punkt Obsługi Kandydata  
02.07. – 20.10.2018 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17; w soboty w godz. 9-13 

Ostatni dzień wniesienia opłaty 
rekrutacyjnej: 
                              studia stacjonarne 20.07.2018 17.08.2018 

24.09.2018 

 studia niestacjonarne 11.10.2018 

Składanie dokumentów (dotyczy 
również dokumentów przesyłanych 
pocztą): 
                                     studia stacjonarne 

14 - 20.07.2018 01 - 17.08.2018 

 
01.09. - 24.09.2018 

studia niestacjonarne 01.09. – 11.10.2018 

Rozmowa kwalifikacyjna dla 
kandydatów: 
                              studia stacjonarne 

24.07.2018 
godz. 11.00 

21.08.2018 
godz. 12.00 

26.09.2018 
godz. 12.00 

studia niestacjonarne 
13.10.2018 
godz. 11.00 

Ogłoszenie wyników: 
                              studia stacjonarne  26.07.2018 

godz. 14.00 
23.08.2018 
godz. 14.00 

28.09.2018 
godz. 14.00 

                         studia niestacjonarne 
16.10.2018 
godz. 14.00 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         



                                                    Załącznik Nr 3 
  do Zarządzenia Rektora Nr 27/2018 

 
Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia  

dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi 
 

 I etap II etap III etap 

Rejestracja elektroniczna w IRK: 
studia stacjonarne 03.04.–06.07.2018 

do godz. 16.00 
07.07.-17.08.2018 

do godz. 16.00 

18.08.-24.09.2018 
do godz. 16.00 

studia niestacjonarne 
18.08. – 11.10.2018 

do godz. 16.00 

Składanie dokumentów (dotyczy 
również dokumentów przesyłanych 
pocztą): 

                               studia stacjonarne 
01.06.–06.07.2018 

do godz. 16.00 
07.07.-17.08.2018 

do godz. 16.00 

18.08.-24.09.2018 
do godz. 16.00 

studia niestacjonarne 
18.08. – 11.10.2018 

do godz. 16.00 

Ostatni dzień wnoszenia opłaty 
rekrutacyjnej:                                                                         
                                 studia stacjonarne 06.07.2018 17.08.2018 

24.09.2018 

 studia niestacjonarne 11.10.2018 

Egzamin z języka polskiego: 
                                        studia stacjonarne 06.07.2018 

godz. 11.00 
17.08.2018 
godz. 11.00 

24.09.2018 
godz. 11.00 

studia niestacjonarne 
11.10.2018 
godz. 11.00 

Rozmowa kwalifikacyjna dla 
kandydatów na kierunek logopedia z 
audiologią 

10.07.2018 
godz. 11.00 

21.08.2018 
godz. 11.00 

26.09.2018 
godz. 11.00 

Ogłoszenie wyników: 
                                 studia stacjonarne  26.07.2018  

godz. 14.00 
23.08.2018  
godz. 14.00 

28.09.2018  
godz. 14.00  

                           studia niestacjonarne 
16.10.2018  
godz. 14.00 

 
 



                                                      Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Rektora Nr 27/2018 

 
 

 
Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia  

dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi 
 

 I etap II etap III etap 

Rejestracja elektroniczna w IRK: 
studia stacjonarne 03.04.– 20.07.2018 

do godz. 16.00 
21.07.-17.08.2018 

do godz. 16.00 

18.08. - 24.09.2018 
do godz. 16.00 

studia niestacjonarne 
18.08. – 11.10.2018 

do godz. 16.00 

Ostatni dzień wniesienia opłaty 
rekrutacyjnej: 
                               studia stacjonarne 20.07.2018 17.08.2018 

24.09.2018 

 studia niestacjonarne 11.10.2018 

Składanie dokumentów (dotyczy 
również dokumentów przesyłanych 
pocztą): 
                                     studia stacjonarne 

01.06. - 20.07.2018 01 - 17.08.2018 

 
01.09. - 24.09.2018 

studia niestacjonarne 01.09. – 11.10.2018 

Egzamin z języka polskiego: 
                                     studia stacjonarne 20.07.2018 

godz. 11.00 
17.08.2018 
godz. 11.00 

24.09.2018 
godz. 11.00 

studia niestacjonarne 
11.10.2018 
godz. 11.00 

Rozmowa kwalifikacyjna dla 
kandydatów: 
                               studia stacjonarne 

24.07.2018 
godz. 11.00 

21.08.2018 
godz. 12.00 

26.09.2018 
godz. 12.00 

studia niestacjonarne 13.10.2018 
godz. 11.00 

Ogłoszenie wyników: 
                               studia stacjonarne  26.07.2018 

godz. 14.00 
23.08.2018 
godz. 14.00 

28.09.2018 
godz. 14.00 

                         studia niestacjonarne 
16.10.2018 
godz. 14.00 

 


