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UWAGA KANDYDACI !!! 
 
 

 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WA informuje, że Kandydaci będący 
absolwentami studiów I stopnia na WA PK, zwolnieni są z konieczności 
dostarczenia dokumentów pozwalających na obliczenie wskaźnika 
rekrutacyjnego (dane te zostaną udostępnione WKR przez Dziekanat WA). 

 
Kandydaci zakwalifikowani do wpisu na listę studentów w dniu 16 lutego br. 
proszeni są o wgranie na swoim koncie w zakładce "dane kandydata/załączone 
dokumenty" skanów dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu na listę 
studentów.  
 
Kandydaci, którzy ukończyli studia na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej w roku akademickim 2020/2021 są zwolnieni z obowiązku 
dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu studiów. Dokument ten będzie 
dołączony do akt osób przyjętych na studia drogą wewnętrzną. 
 

 Wszyscy Kandydaci biorący udział w rekrutacji na studia prowadzone w języku 
angielskim zobligowani są do terminowego dostarczenia dokumentu 



 

2 

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
Wydziału Architektury 

potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub wzięcia udziału w teście 
kompetencji, który organizowany jest przez WKR WA PK. 

 

 Uprzejmie informujemy, że WKR WA nie przyjmuje żadnych dokumentów w formie 
papierowej.  

 

 Jednocześnie kandydaci zakwalifikowani do wpisu na listę studentów proszeni są 
o przesłanie oryginału podpisanego formularza rekrutacyjnego zawierającego 
wniosek o wpis na listę studentów PK oraz ankietę osobową (wydruk z programu 
do elektronicznej rejestracji, zakładka "dane kandydata/drukuj dokumenty") 
bezpośrednio do Dziekanatu Wydziału Architektury na adres: ul. Podchorążych 1, 
30-084 Kraków z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja-studia II stopnia". 
Dokumenty powinny dotrzeć do dziekanatu do dnia 8 marca 2021 r.  

 

 Kandydaci wpisani na listę studentów, którzy już posiadają dyplom/suplement 
mają obowiązek przedłożyć je w Dziekanacie Wydziału Architektury w terminie do 
8 marca br. 
Kandydaci wpisani na listę studentów na podstawie zaświadczenia o ukończeniu 
studiów mają obowiązek przedłożyć w Dziekanacie Wydziału Architektury 
oryginał dyplomu/suplementu w ciągu 30 dni od ich wydania. 
Kandydaci niebędący absolwentami PK i nieposiadający dyplomu/suplementu 
mają obowiązek dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Architektury w terminie do   
8 marca 2021 r. oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów. 


