Załącznik do zarządzenia nr 47/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 maja
2022 r.

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie,
studia drugiego stopnia
1. W okresie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie w Akademii
Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023, będą obowiązywać następujące
terminy:
1 TURA - GŁÓWNA
Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*
Termin na wprowadzania przez kandydatów wszystkich danych
(np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin
dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające
osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są
wymagane - do systemu IRK
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język
angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego –
na kierunek filologia angielska)

13 czerwca (poniedziałek)
do 8 lipca (piątek)

do 8 lipca (piątek) do godz. 23:59

do 11 lipca (poniedziałek)
11 lipca (poniedziałek)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Ranking

13 lipca (środa)

Ranking list rezerwowych 1

21 lipca (czwartek)

Ranking list rezerwowych 2

26 lipca (wtorek)
WYNIKI

Wyniki (określenie list przyjętych i list rezerwowych)

15 lipca (piątek) o godz. 13:00

Wyniki z list rezerwowych 1

21 lipca (czwartek) o godz. 17:00

Wyniki z list rezerwowych 2

26 lipca (wtorek)
o godz. 17:00
WPISY NA STUDIA
16 lipca (sobota) – 20 lipca (środa)
do 14:00
22 lipca (piątek) –
25 lipca (poniedziałek)
27 lipca (środa) –
28 lipca (czwartek)

termin wpisów 1
termin wpisów 2 (rezerwowe)
termin wpisów 3 (rezerwowe)
2 TURA - DODATKOWA
Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

Od 15 lipca (piątek)
do 11 września (niedziela)

Termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników
matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości,
matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia

do 11 września (niedziela)
do 23:59

w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do
systemu IRK
księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język
angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego –
na kierunek filologia angielska)

do 12 września (poniedziałek)
12 września (poniedziałek)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
13 września (wtorek)

Ranking
Ranking list rezerwowych 1

19 września (poniedziałek)

Ranking list rezerwowych 2

23 września (piątek)
WYNIKI

Wyniki (określenie list przyjętych i list rezerwowych)

14 września (środa) 13:00

Wyniki z list rezerwowych 1

20 września (wtorek) 13:00

Wyniki z list rezerwowych 2

23 września (piątek) 17:00
WPISY NA STUDIA
15 września (czwartek) –
17 września (sobota)
21 września (środa)
– 22 września (czwartek)
26 września (poniedziałek)

termin wpisów 1
termin wpisów 2
termin wpisów 3
3 TURA - DODATKOWA
Zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

od 15 września (czwartek)
do 9 października (niedziela)

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników
matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości,
matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w
olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do
systemu

do 9 października (niedziela)
do 23:59

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język
angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego
– na kierunek filologia angielska)

do 10 października (poniedziałek)
10 października (poniedziałek)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
11 października (wtorek)

Ranking
WYNIKI
Wyniki (określenie list przyjętych i nieprzyjętych)

11 października godz. 17:00

WPISY NA STUDIA
12 października (środa) –
13 października (czwartek)

termin wpisów

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty
określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie
będzie uwzględniane w rekrutacji.

2. W okresie rekrutacji na studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok
akademicki 2022/2023, będą obowiązywać następujące terminy:
1 TURA - GŁÓWNA
13 czerwca (poniedziałek)
do 19 lipca (wtorek)

Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*
Termin na wprowadzania przez kandydatów wszystkich danych
(np. oceny na dyplomie, średniej ocen z całości studiów) oraz
wczytywania dokumentów (dyplomy, suplementy, zaświadczenia)
- tam, gdzie są wymagane - do systemu IRK
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o
przyjęcie na kierunek arteterapia.
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców),
Posiedzenie zespołu d.s. oceny portfolio

do 19 lipca (wtorek)
do godz. 23:59
do 19 lipca (wtorek)
do 20 lipca (środa)
11 lipca (poniedziałek)
20 lipca (środa)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Ranking

21 lipca (czwartek)

Ranking list rezerwowych

26 lipca (wtorek)
WYNIKI

Wyniki (określenie list przyjętych i list rezerwowych)

21 lipca (czwartek) o godz. 17:00
26 lipca (wtorek)
o godz. 17:00

Wyniki z list rezerwowych
WPISY NA STUDIA

22 lipca (piątek) –
25 lipca (poniedziałek)
27 lipca (środa) –
28 lipca (czwartek)

termin wpisów 1
termin wpisów 2 (rezerwowe)
2 TURA - DODATKOWA
Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*
Termin na wprowadzania przez kandydatów wszystkich danych
(np. oceny na dyplomie, średniej ocen z całości studiów) oraz
wczytywania dokumentów (dyplomy, suplementy, zaświadczenia)
- tam, gdzie są wymagane - do systemu IRK
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o
przyjęcie na kierunek arteterapia.
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS

25 lipca (poniedziałek)
do 2 września (piątek)
do 2 września (piątek)
do godz. 23:59
2 września (piątek)
do 5 września (poniedziałek)

Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców),
Posiedzenie zespołu d.s. oceny portfolio

5 września (poniedziałek)
5 września (poniedziałek)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
6 września (wtorek)

Ranking
WYNIKI
Wyniki (określenie list przyjętych)

7 września o godz. 13:00
WPISY NA STUDIA
8 września (czwartek) do 9
września (piątek)

termin wpisów 1
3 TURA - DODATKOWA
Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*
Termin na wprowadzania przez kandydatów wszystkich danych
(np. oceny na dyplomie, średniej ocen z całości studiów) oraz
wczytywania dokumentów (dyplomy, suplementy,
zaświadczenia) - tam, gdzie są wymagane - do systemu IRK
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się
o przyjęcie na kierunek arteterapia.
księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), posiedzenie
zespołu d.s. oceny portfolio

Od 10 września (sobota)
do 21 września (środa)
do 21 września (środa)
do 23:59
do 21 września (środa)
do 23 września (piątek)
12 września (poniedziałek)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
23 września (piątek)

Ranking
WYNIKI
Wyniki (określenie list przyjętych)

23 września (piątek) 17:00
WPISY NA STUDIA

termin wpisów 1

26 września (poniedziałek)
4 TURA - DODATKOWA

Zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*
Termin na wprowadzania przez kandydatów wszystkich danych
(np. oceny na dyplomie, średniej ocen z całości studiów) oraz
wczytywania
dokumentów
(dyplomy,
suplementy,
zaświadczenia) - tam, gdzie są wymagane - do systemu IRK
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o
przyjęcie na kierunek arteterapia.
księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), posiedzenie
zespołu d.s. oceny portfolio

od 27 września (wtorek)
do 9 października (niedziela)
do 9 października (niedziela)
do 23:59
do 9 października (niedziela)
do 10 października (poniedziałek)
10 października (poniedziałek)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
11 października (wtorek)

Ranking
WYNIKI
Wyniki (określenie list przyjętych i nieprzyjętych)

11 października
17:00

(wtorek)

godz.

WPISY NA STUDIA
termin wpisów

13 października (czwartek) –
14 października (piątek)

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty
określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie
opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

