
Rekrutacja na kierunek     ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA  
-  studia II-go stopnia   od semestru letniego   w roku akad. 2016/2017  

Terminy rejestracji w IRK  

05.12.2016  -   05.02.2017

Wymagane  dokumenty  :                       /Opłata rekrutacyjna wynosi 80,- zł./

Kandydaci, którzy nie studiowali na Wydziale Chemii UW:
1. Poświadczona przez UW kopia świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB albo świadectwa 

maturalnego uzyskanego za granicą;
2. Poświadczona przez UW kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego;
3. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;
4. Poświadczona przez UW kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami;
5. Minimum 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
6. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innym kierunku studiów stacjonarnych 

w uczelni publicznej;
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne 

obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim;
8. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez 

kandydata fotografii na osobiste konto rejestracyjne (dot. osób z innych uczelni);
9. Dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17,- zł); 
10. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy / druki skierowania do lekarza medycyny pracy 

pobieramy w Dziekanacie Studenckim Wydziału Chemii UW);
11. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane 

są przez osobę trzecią.
Kwalifikacja na studia na podstawie ocen uzyskanych podczas dotychczasowych studiów 

Kandydat dodatkowo składa  (i załącza również w IRK):
• wypis   ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć (karta przebiegu studiów),   

potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował; 

• oświadczenie   podpisane przez kandydata, zawierające:  
- wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy  czym należy 
uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera;

- wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg reguł określonych 
w zasadach rekrutacji (szczegóły na stronie IRK w dziale Energetyka i Chemia Jądrowa).

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii 

Termin egzaminu wstępnego:
13.02.2017, godz. 10.00, Wydział Chemii UW,  sala 141          Ogłoszenie wyników:  14.02.2017

Kandydaci, którzy byli studentami Wydziału Chemii UW:
1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK;
2. Poświadczona przez UW kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego;
3. Oświadczenia: o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innym kierunku studiów 

stacjonarnych i o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne 
wydrukowane z IRK;

4. Wypis ocen wraz z oświadczeniem  jw. ( załączone również w IRK);
5. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. 
Terminy przyjmowania dokumentów:

15.02.2017 -  23.02.2017
Dziekanat Studencki Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1, w godz.:  9:30 - 15:00

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:elektroniczna-legitymacja-studencka&catid=47:zasady-rekrutacji&Itemid=94
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=show&kierunek=ECHJ&kategoria=&aktywne=&system_studiow=
http://irk.uw.edu.pl/
http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:elektroniczna-legitymacja-studencka&catid=47:zasady-rekrutacji&Itemid=94

