POLITECHNIKA LUBELSKA
LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

20_6

1

8

Lublin, ul. Nadbystrzycka

3

8D

tęl, (+ 48 81) 53 84 101. e-mail: prorcktol.rdLli.ppllub3l

Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL
prorełlor ds. studenckich

RD-247

Lublin. dnia l5 maja 2020

r.

12020

szanowni państwo
Dziekani Wydziałód
Przewodniczący Wydziałowych Komisji
Rekrutacyjnychl
Centrum Promocji i Informacji
Politechniki Lubelskiej

szanowni państwo,

przesyłam w zńączenil harmonogram czynnościrekrutacyjnych na studia
stacjoname i niestacjoname pierwszego i drugiego stopnia w ,,semestrze zimow).rn"
roku akademicki ego 2020/2021 w Politechnicę Lubelskiej

.

Załącznik Nr

do

politechnika Lubelska

piłnn Nr RD-

Harmonogram czynnoŚci rekrutacyjnych na §tudia stacjonarne i niesłacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020l202t,r§emestr
zimowy"
Lp.

Czvnność

l

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (ERK)

2

Wniesienie opłaty r€krutacyjnej

Egzamin wstępny z rysunku
(szczegóĘ na stronie WBiA)

I(ierunek studiów

5

informacji na indywidualne konta kaadydata
poprzez system

l8.05 (Pn) - 16.08 (Nd)

l8.05 (Pn) - l6.08 (Nd)

l8.05 (Pn) - 16.08 O{d)

l8.05 (Pn) - 16.08 O{d)

18.05 (Pn) _ l6.08 O{d)

do 16.08 (Nd)

do l6.08 (Nd)

do 16,08 Q.{d)

17.08 (Pn)
(do godz, 15.00)

17.08 (Pn)

(do godz. 15.00)

(do godz. l5.00)

17.08 (Pn)
(do godz. 15.00)

od 17.08 (Pn)
do 21.08 (Ft)

od 17.08 (Pn)
do 21.08 (Pt)

od l7.08 (Pn)

od 17.08 (Pn)

do 21.08 (Ft)

do 21.08

Architektura

18.05 (Pn) - 15.07 (Śf)

pozostałe kierunki

l8.05 (Pn) - 16.08 (Nd)

Architektura -

wszystkie kierunki

ERK)

(rejestracia kandydatów na studia),
w formie wskazanei przez wkR.

18.05 (Pn) - l6.08 (Nd)

l8.05 (Pn) - 16.08 (Nd)
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