
 

 

RUSZA DRUGA TURA REKRUTACJI 

NA KIERUNKI STUDIÓW: 

Kierunek studiów Liczba miejsc 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 

Lotnictwo i kosmonautyka 50 

Nawigacja 41 

Logistyka 60 

Bezpieczeństwo narodowe 70 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 

Bezpieczeństwo narodowe 36 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 

Logistyka 18 

Bezpieczeństwo narodowe 40 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA 

Bezpieczeństwo narodowe 49 

 

HARMONOGRAM DRUGIEJ TURY REKRUTACJI DLA STUDENTÓW CYWILNYCH NA ROK AKAD. 2021/2022 

1) ogłoszenie liczby miejsc w drugiej turze rekrutacja – do dnia 23 lipca 2021 r.; 
2) rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, 

wniesienie opłaty rekrutacyjnej – od dnia 26 lipca – do dnia 30 lipca 2020 r.; 
3) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej 

Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do dnia 03 sierpnia 2020 r.;  
4) przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia –  

od dnia 04 sierpnia do dnia 06 sierpnia 2021 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję 
Rekrutacyjną; 

5) ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia –  
do dnia 09 sierpnia 2021 r.;  
 

Przyjmowanie dokumentów  przez Komisję Rekrutacyjną:  
- 04.08.2021 r. – godz. 9-13, budynek BIBLIOTEKI LAW; 
- 05.08.2021 r. – godz. 9-13, budynek BIBLIOTEKI LAW; 
- 06.08.2021 r. – godz. 9-13, budynek BIBLIOTEKI LAW; 

 
Na teren Uczelni kandydaci będą mogli wejść o pełnych godzinach. 

Dopuszcza się przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia drogą pocztową 
lub kurierem, przy czym dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej  

do dnia 06.08.2020 r. na adres: 

Komisja Rekrutacyjna 
Lotnicza Akademia Wojskowa 

ul. Dywizjonu 303 nr 35  
08-521 Dęblin  

 



Osoby, które przekazują dokumenty za kandydatów na studia cywilne proszone są o posiadanie 
niezbędnego pełnomocnictwa. 
 
Dodatkowe informacje odnośnie drugiej tury rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2021/2022 
mogą Państwo uzyskać podczas dyżurów telefonicznych pełnionych przez Komisję Rekrutacyjną LAW pod 
numerem telefonu 261 517 435: 

w dniu 27.07.2021 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 
oraz 

w dniu 29.07.2021 r. w godzinach od 10:00 do 12:00. 

 

 

 


