
Zarządzenie Nr 40/2022 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 08 czerwca 2022 roku 
 

w sprawie: Harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia do Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2022/2023 oraz 

wysokości opłaty rekrutacyjnej 

 

Na podstawie: 

- art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz Uchwały Senatu z dnia 26 maja 

2021 r. nr 36/VI/2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, 

jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. 

Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023 zarządzam, co 

następuje: 

 

§1 

 

Postępowanie rejestracyjne i rekrutacyjne na dany kierunek studiów odbywa się zgodnie z 

Harmonogramem rekrutacji kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023. 

 

§2 

 

Harmonogram rekrutacji kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023 stanowi 

załącznik do zarządzenia. 

 

§3 

 

1. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów 

wynosi 85 zł. 

 

2. Kandydaci na studia, którzy posiadają stopień niepełnosprawności potwierdzony 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym dokumentem wiarygodnie 

potwierdzającym niepełnosprawność, zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej. 

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik do Zarządzenia 

Nr 40/2022 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 08.06.2022 r. 
 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI KANDYDATÓW  

NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 

REJESTRACJA NA STRONIE  irk.puzim.edu.pl 

Kierunki studiów objęte rekrutacją: 

A. Studia stacjonarne: licencjackie, inżynierskie, jednolite studia magisterskie, studia 

magisterskie drugiego stopnia 

- Studia licencjackie: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Logistyka, 

Pielęgniarstwo, Praca socjalna 

- Studia inżynierskie: Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Inżynieria 

środowiska,  Mechanika i budowa maszyn, Rolnictwo 

- Studia magisterskie drugiego stopnia: Pielęgniarstwo, Praca socjalna, Zarządzanie 

- Jednolite studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

L.p. 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

STUDIA STACJONARNE 
TERMINY 

1. Pierwszy etap rekrutacji 
od 13 czerwca 2022 r. 

do 28 lipca 2022 r. 

a Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie IRK  

od 13 czerwca 2022 r. 

do 28 lipca 2022 r.  

do godz. 14.00 

b 

Przekazywanie kompletu dokumentów w formie papierowej do 

Biura Rekrutacji 

                                                                                    

od 13 czerwca 2022 r.  

do dnia 28 lipca 2022 r.  

do godz. 16.00 

c 
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego pierwszego 

etapu rekrutacji na indywidualnych kontach kandydatów w IRK  

3 sierpnia 2022 r. 

 

d Potwierdzenie woli podjęcia studiów w formie elektronicznej do 5 sierpnia 2022 r. 
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2. Drugi etap rekrutacji 
od 2 sierpnia 2022 r. 

do 23 września 2022 r. 

a Elektroniczna rejestracja kandydatów w IRK 

od 2 sierpnia 2022 r. 

do 23 września 2022 r.  

do godz. 14.00 

b 
Przekazywanie kompletu dokumentów w formie papierowej do 

Biura Rekrutacji 

od 2 sierpnia 2022 r. 

do 23 września 2022 r.  

do godz. 16.00 

c 
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego drugiego 

etapu rekrutacji na indywidualnych kontach kandydatów w IRK  
26 września 2022 r. 

d Potwierdzenie woli podjęcia studiów w formie elektronicznej do 30 września 2022 r. 

3. Trzeci etap rekrutacji - rekrutacja uzupełniająca 
od 26 września 2022 r.  

do 30 września 2022 r. 

a Elektroniczna rejestracja kandydatów w IRK 

od 26 września 2022 r.  

do 30 września 2022 r.  

do godz. 14.00 

b 
Przekazywanie kompletu dokumentów w formie papierowej do 

Biura Rekrutacji 

od 26 września 2022 r.  

do 30 września 2022 r.  

do godz. 16.00 

c 
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na 

indywidualnych kontach kandydatów w IRK 
3 października 2022 r. 

d Potwierdzenie woli podjęcia studiów w formie elektronicznej do 6 października 2022 r. 

 

B.  Studia niestacjonarne: licencjackie, inżynierskie, magisterskie drugiego stopnia. 

- Studia licencjackie: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Logistyka 

-  Studia inżynierskie: Informatyka, Inżynieria środowiska,  

Mechanika i budowa maszyn, Rolnictwo 

-  Studia magisterskie drugiego stopnia: Pielęgniarstwo, Zarządzanie 

 

 



L.p. 

 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

STUDIA NIESTACJONARNE 
 

TERMINY 

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie IRK 

od 13 czerwca 2022 r.  

do 23 września 2022 r.  

do godz. 14.00 

2 
Przekazywanie kompletu dokumentów w formie 

papierowej do Biura Rekrutacji 

od 13 czerwca 2022 r.  

do 23 września 2022 r.  

do godz. 16.00 

3 Ogłoszenie wyników rekrutacji  na studia niestacjonarne 26 września 2022 r. 

4 
Potwierdzenie woli podjęcia studiów w formie 

elektronicznej 
do 30 września 2022 r. 

 

 


