
Informacje o  rekrutacji: 

Kandydaci na studia I i II stopnia ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne,  

rejestrują się przez stronę www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do 

Internetu z możliwością drukowania. 

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualny numer konta, na które należy dokonać wpłaty z 

tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia. 

Kandydaci na studia umieszczeni na liście, jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne lub 

niestacjonarne po ogłoszeniu przez Komisję Rekrutacyjną tej listy winni złożyć w  ciągu 5 dni 

następujące dokumenty: 

Kandydaci na studia I i II stopnia składają: 

o wydrukowany i podpisany formularz podania 

o kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)  

o kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)  

o kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)  

o dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia 

o dwie fotografie o wymiarze 37x57 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle  

o kandydaci na studia II stopnia składają kopię dyplomu  studiów I stopnia wraz z kopia 

suplementu (oryginał do wglądu) 

Kandydaci na studia III stopnia składają: 

o wydrukowany i podpisany formularz podania 

o życiorys  

o dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia  

o kopia dyplomu studiów magisterskich lub równorzędnych  (oryginał do wglądu) 

o dwie fotografie: jedna o wymiarze 45x65 mm,  drugą 37x57 mm bez nakrycia głowy na 

jasnym tle  

o rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego 

o kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)  

o kserokopia pierwszej strony indeksu oraz strony indeksu zawierające ocenę pracy 

magisterskiej oraz wynik egzaminu magisterskiego,  

o potwierdzoną dokumentację ewentualnych osiągnięć naukowych 

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów 

umieszczonych na liście zakwalifikowanych do przyjęcia), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać 

się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca 

na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzić w Internecie, swoją pozycję na liście 

rankingowej i czy został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i 

hasła. 

 


