
     

 

 

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia  
na kierunku architektura wnętrz 

 

 

 

// 

Krok pierwszy: 
Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi Uchwałami dotyczącymi rekrutacji, Harmonogramem rekrutacji 
oraz informacją o Opłatach rekrutacyjnych. http://www.put.poznan.pl/rekrutacja 
 

// 
 
Krok drugi: 
Rejestracja elektroniczna  

- Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym: 
 - podaje swoje dane osobowe i edukacyjne (wyników egzaminu maturalnego nie muszą wpisywać 
osoby, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia), 

- wgrywa zdjęcie do systemu rekrutacyjnego 
 

// 

Krok trzeci: 
Opłata rekrutacyjna - dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na 
które uiszcza się opłatę. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Wysokość opłaty będzie ustalona po 
ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej kwestii. 

 

// 

Krok czwarty: 
Przed zakończeniem terminu rejestracji należy sprawdzić, czy w systemie rekrutacyjnym pojawiła się 
wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne - wymaga to ponownego zalogowania się w 
systemie. 
 

// 
 
Krok piąty 
Dla studiów I stopnia Architektura wnętrz 
Egzamin z rysunku – 2 sesje rysunkowe (egzamin odbywa się na Wydziale Architektury) 
Format rysunku: 50x70 cm 
Technika rysunku: ołówek 



Na egzamin z rysunku należy przynieść ołówki, gumkę, podkładkę (o wymiarach 50x70 cm). 
Konieczne jest okazanie dowodu tożsamości. 
Nie wolno wnosić telefonów komórkowych. 
Wydział zapewnia arkusze papieru do rysowania. 
 
 

// 

Krok szósty: 
Ogłoszenie wyników - udostępnienie Kandydatom w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji. 
 

Status ZAKWALIFIKOWANY - oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat zostanie 
przyjęty na pierwszy rok studiów. 
Status REZERWOWY - oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów  Kandydat nadal ma szansę być 
przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez 
Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca. 
Status NIEZAKWALIFIKOWANY - oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten 
kierunek. 
 

// 

Krok siódmy: 
Składanie dokumentów - Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej teczce w Centrum 
Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 

Wydruk podania na studia - Kandydat loguje się do systemu rekrutacyjnego i drukuje jedno podanie 
wraz z opisem teczki, który należy nakleić na teczkę z dokumentami. Podanie musi być własnoręcznie 
podpisane. Podanie będzie dostępne po przydzieleniu opłat rekrutacyjnych. 
 
UWAGA! 
Laureaci lub finaliści olimpiad przyjęci na podstawie Uchwały Nr 154/2012-2016 Senatu Akademickiego 
Politechniki Poznańskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów 
w Politechnice Poznańskiej finalistów olimpiad stopnia centralnego zobowiązani są do dostarczenia dekretu 
potwierdzającego status laureata lub dokumentu potwierdzającego status finalisty danej olimpiady 
lub konkursu. 
 

// 

Krok ósmy: 
Publikacja list przyjętych na studia w Politechnice Poznańskiej. 
Wysyłanie: 
  - pisemnych decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, 
  - informacji o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za legitymację studencką - 17zł 
 - skierowanie do lekarza medycyny pracy 
 

// 

Krok dziewiąty: 
Wpłata za legitymację na konto.  
Kandydat wpłaca opłatę za legitymację i dostarcza dowód wpłaty do Dziekanatu Wydziału. Przyjęci 
na kierunki architektura wnętrz dostarczają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. 
 


