
Wydział Inżynierii Lądowej 

 

 
Dokumenty należy składać osobiście albo przez pełnomocnika w 

siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii 

Lądowej. 

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne  07-08.07.2021 r. 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę 
studentów  

 09.07.2021 r. 
do godz. 15:00 

Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów 
dla kandydatów zakwalifikowanych 09.07.2021 r. 
do godz. 15:00) 

12-15.07.2021 r. 
do godziny 13:00 

2. 
Postępowanie kwalifikacyjne  

15.07.2021 r. do 
godz. 19:00 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę 
studentów  

16.07.2021 r. 
do godz. 15:00 

Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów 
dla kandydatów zakwalifikowanych 16.07.2021 r. 
do godz. 15:00) 

19 – 21.07.2021 r. 
do godz. 13:00 

3.  
Postępowanie kwalifikacyjne  

21.07.2021 r.  do 
godz. 19:00 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę 
studentów  

22.07.2021 r. 
do godz. 15:00 

Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów 
dla kandydatów zakwalifikowanych 22.07.2021 r. 
do godz. 15:00) 

23-27.07.2021 r. 
do godz. 13:00 

4. 
Postępowanie kwalifikacyjne  

09.09.2021 r.  do 
godz. 19:00 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę 
studentów  

10.09.2021 r. 
do godz. 15:00 

Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów 
dla kandydatów zakwalifikowanych 10.09.2021 r. 
do godz. 15:00) 

13-15.09.2021 r. 
do godz. 13:00 

5. 
Postępowanie kwalifikacyjne  

23.09.2021 r. do 
godz. 12:00 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę 
studentów  

23.09.2021 r. 
w godz. 12:00 – 
15:00 

Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów 
dla kandydatów zakwalifikowanych 23.09.2021 r. w godz. 
12:00 – 15:00) 

24.09.2021 r. do 
godz. 13:00 

https://rekrutacja.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/Pelnomocnictwo2021-22.pdf


Budynek główny WIL - ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków 
 

Harmonogram  składania dokumentów rekrutacyjnych do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału 
Inżynierii Lądowej w miesiącu lipcu 2021 r. dla kandydatów na studia stacjonarne oraz 

niestacjonarne I stopnia na rok akademicki 2021/2022  

 

 
 
Terminy składania 
dokumentów  

Nazwiska rozpoczynające się na literę: 

A-K 
 

sala 221 
tel. 12 628 20 70 

e-mail:rekrutacja-wil@pk.edu.pl 

 
godziny przyjęć 

Nazwiska rozpoczynające się na literę: 

L-Z 
 

sala 310 
tel. 12 628 23 70 

e-mail: rekrutacja-wil@pk.edu.pl 

 
godziny przyjęć 

 

 

 
Tura 1 12 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

13 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

14 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

15 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

    
 

Tura 2 19 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

20 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

21 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

    
 

Tura 3 23 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

26 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

27 lipiec 2021 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00  

    
 

W miesiącu sierpniu 2021 r. działalność WKR zostaje zawieszona.  
Terminy przyjęć w miesiącu wrześniu 2021 r. zostaną podane w terminie późniejszym, odpowiednio 

wcześniej. 
 

Informacje dotyczące ewentualnej, jednorazowej zmiany godzin przyjęć będą zamieszczane na 
wydziałowej stronie internetowej (www.wil.pk.edu.pl), ścieżka: WIL> Rekrutacja > Aktualności. 

 

 


