
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2017 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku  

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018  

 

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów: 1 czerwca – 10 lipca (do 30 czerwca na Projektowanie mebli) 

1 – 30 sierpnia (na kierunki z wolnymi miejscami) 

5 – 20 września (na kierunki z wolnymi miejscami) 

 
 
Kierunek: Projektowanie mebli 
 

1 – 30 czerwca 

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty za egzamin z rysunku odręcznego. 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/ 

Opłatę za egzamin z rysunku należy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie 
kandydata (rkk). 

Dowód wniesienia opłaty należy okazać przystępując do egzaminu. 

3 lipca 

godz. 1000 

Egzamin z rysunku odręcznego. Miejsce i godzina będą widoczne na rkk. 

Kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego zobowiązani 
są skontaktować się z WKR. 

5 lipca 

Ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku odręcznego. 

Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto wyniki egzaminu będą umieszczone na tablicy 
ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.  

Kandydatom, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, w zakładce płatności zostanie dodana 
opłata rekrutacyjna. 

uwaga: kolejne terminy – wspólne z pozostałymi kierunkami 

 
Wszystkie pozostałe kierunki studiów, stacjonarne i niestacjonarne 
 

1 czerwca – 10 lipca 

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej. 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/ 

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść (do 10 lipca) na konto bankowe wskazane na 
rekrutacyjnym koncie kandydata (rkk), oddzielne dla każdego kierunku i formy studiów 
(stacjonarne i niestacjonarne). 

Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z uregulowaną opłatą rekrutacyjną, zarejestrowaną na 
rkk oraz wpisanymi ocenami ze świadectwa maturalnego. 

10 lipca Końcowy termin wpisania ocen ze świadectwa maturalnego na rkk. 

14 lipca 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy 
rezerwowej. 

Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony 
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28. 

17 – 18 lipca 

w godz. 800 – 1600 
Składanie wymaganych dokumentów na studia.* 

19 lipca 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej. 

Informacja na rkk oraz na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28. 

20 lipca 

w godz. 900 – 1400 
Składanie wymaganych dokumentów na studia.* 

https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
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21 lipca Informacja o wolnych miejscach. 

21 – 25 lipca 

Każdy nieprzyjęty kandydat otrzyma na rkk możliwość wyboru innego kierunku, na którym 
są wolne miejsca. 

Kwalifikacja w tym trybie nie wymaga dodatkowej opłaty rekrutacyjnej. 

26 lipca 
Ogłoszenie wykazu kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej oraz kandydatów 
zakwalifikowanych na kierunki z wolnymi miejscami. 

27 lipca 

w godz. 900 – 1400 
Składanie wymaganych dokumentów na studia.* 

28 lipca Wysyłanie decyzji. 

1 – 30 sierpnia 

I I   rekrutacja   na k ierunki   z   wolnymi  mie jscami  

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.  

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/ 

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie 
kandydata (rkk), oddzielne dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne 
i niestacjonarne). 

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy okazać wraz ze składanymi dokumentami. 

31 sierpnia 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony 
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28 

1 września 

w godz. 900 – 1400 
Składanie wymaganych dokumentów na studia.* 

4 września Wysyłanie decyzji kandydatom zarejestrowanym w II rekrutacji. 

5 – 20 września 

I I I   rekrutacja  na kierunki   z   wolnymi   miejscami  

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.  

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/ 

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie 
kandydata (rkk), oddzielne dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne 
i niestacjonarne). 

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy okazać wraz ze składanymi dokumentami. 

21 września 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony 
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28 

22 września 

w godz. 900 – 1400 
Składanie wymaganych dokumentów na studia.* 

25 września Wysyłanie decyzji kandydatom zarejestrowanym w III rekrutacji. 

*Dopuszcza się przesłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem. 
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