
Zasady rekrutacji na 4-letnie studia 
I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 

Zasady i warunki przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej, 
w tym i na Wydział Architektury są podane na stronie internetowej 
PW: www.pw.edu.pl/kandydaci oraz na stronie WA PW: www.arch.
pw.edu.pl/kandydaci 

Na Wydziale Architektury PW 4-letnie studia I stopnia są prowa-
dzone w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Limit przyjęć w r.a. 2018/2019 wynosi 75 miejsc na studia stacjonar-
ne, 50 miejsc na studia niestacjonarne

O przyjęcie na pierwszy rok studiów na takich samych zasadach jak 
obywatele polscy, mogą ubiegać się również:

• posiadacze ważnej Karty Polaka,  
• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający 
prawo stałego pobytu,

• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym i członkowi ich rodzin, posiadających 
środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania 
podczas studiów (…), z tym że osobom tym nie przysługuje prawo 
do stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i zapo-
móg, 

• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
• cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP, 
• cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
• pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkow-

skiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) ) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,

• cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

• cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na 
pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 
127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),

• cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na tery-
torium RP.

• cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3. Pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 
lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz 
2183 ze zm.) posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do ryn-
ku pracy”, lub wizę Szengen lub wizę krajową wydaną w celu wy-
konywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem przyjęcia na studia wyżej wymienionych cudzoziem-
ców jest zarejestrowanie się w systemie internetowym, wniesienie 
opłaty rekrutacyjnej, złożenie odpowiednich dokumentów i podda-
nie się procedurze kwalifikacyjnej (udział w sprawdzianie predys-
pozycji). 

Osoby zainteresowane studiami, które nie posiadają uprawnień do 
studiowania na warunkach takich jak Polacy, proszone są o kontakt 
z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 
233, tel. 22-234-50-91, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl).

Tryb zgłaszania się kandydatów 
Rejestracja kandydatów na studia I stopnia, wspólnie na studia sta-
cjonarne i niestacjonarne, odbędzie się w systemie internetowym 
na stronie www.zapisy.pw.edu.pl 

Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane od wszystkich kandyda-
tów w dniach 7–28 maja 2018 r.

Zwraca się uwagę na bezwzględną konieczność dokładnego za-
poznania się z zasadami rekrutacji przed dokonaniem rejestracji. 
Kandydat przed rozpoczęciem zapisu potwierdza przyjęcie tych 
zasad do wiadomości. Jest to ważne prawne oświadczenie. Niezna-
jomość lub niezrozumienie zasad nie może być podstawą wniosku 
o zmianę decyzji rekrutacyjnej. 

Po otwarciu portalu zapisów kandydat wybiera kierunek „Archi-
tektura” a następnie postępuje zgodnie ze wskazówkami podanymi 
na stronie rejestracyjnej. Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez PW.

Następnie kandydat proszony jest o zapoznanie się z regulaminem 
egzaminu wstępnego na WA PW i jego akceptację. Potwierdzenie to 
jest warunkiem rejestracji. 

Kolejnym krokiem jest wypełnienie przez kandydata formularza 
zgłoszeniowego. Na początku rejestracji należy podać swoje dane 
osobowe i adres oraz zamieścić informacje na temat rodzaju świa-
dectwa (matura polska nowa, matura polska stara, IB, EB, świadec-
two zagraniczne). Niezbędne jest również staranne sprawdzenie 
prawidłowości wprowadzenia swojego numeru PESEL. Bardzo po-
mocne w dalszych kontaktach jest podanie także numeru telefonu 
i adresu e-mail. Numer telefonu będzie wykorzystywany jedynie 
w sytuacjach absolutnie koniecznych ze względu na interes kandy-
data.

W formularzu zapisów kandydat musi także potwierdzić, że: „po-
nieważ do egzaminu wstępnego mogą przystępować wyłącznie 
absolwenci szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, oświadczam, 
że ukończyłem/łam szkołę ponadgimnazjalną i zostałem/łam do-
puszczony/a do egzaminu maturalnego”. 

Rejestracja kończy się podaniem własnego hasła dostępu o długości 
minimum 6 znaków. Hasło to trzeba zapisać, gdyż będzie ono po-
trzebne zarówno w dalszym ciągu akcji przyjęć jak i do kontaktu ze 
studenckim systemem informacyjnym USOS po przyjęciu na studia.

W celu potwierdzenia autentyczności zgłoszenia rejestracyjne-
go należy jeszcze przepisać widoczną na ekranie kombinację znie-
kształconych liter i cyfr. Po wysłaniu zgłoszenia system odpowie 
podaniem wygenerowanego dla danego zgłoszenia numeru kandy-
data i jednocześnie założy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) 
w systemie REKRUTACJA.

Od tej chwili kandydat, łącząc się z portalem ZAPISY, może przeglą-
dać swoje IKR podając swój numer i hasło dostępu. Strona tego kon-
ta, mająca system zakładek tematycznych, umożliwia sprawdzenie 
oraz korektę danych wprowadzonych podczas rejestracji, czytanie 

aktualnych komunikatów przeznaczonych dla kandydata, załado-
wanie pliku ze zdjęciem cyfrowym oraz samodzielne wprowadze-
nie wyników egzaminów maturalnych. 

Opłata rekrutacyjna

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani 
są do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne, w wysoko-
ści ustalonej przez Rektora Uczelni dla każdego z konkursów. Kwota 
opłaty podana będzie w portalu zapisów oraz w komunikatach na 
stronach IKR kandydatów. 

Opłatę wnosi się na indywidualny numer bankowego konta rekru-
tacyjnego, różny dla każdego kandydata. Numer konta podawany 
jest przez system w komunikacie IKR po zakończeniu procedury re-
jestracyjnej. W treści przelewu należy podać numer kandydata i jego 
nazwisko. To konto bankowe służy wyłącznie do opłat rekrutacyj-
nych. Nie należy tam wnosić opłat za indeks, legitymację itp.

Zaksięgowanie przez Politechnikę opłaty jest traktowane przez sys-
tem rejestracji, jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na stu-
dia. Terminowe jej wpłynięcie jest więc zasadniczym warunkiem 
dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Wpłata winna być dokonana w terminie zapewniającym jej zaksię-
gowanie, najpóźniej drugiego dnia po zakończeniu zapisów na 
studia. Zbyt późne dokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty na nie-
właściwy numer konta, uniemożliwi wprowadzenie do komputero-
wego systemu kwalifikacyjnego danych kandydata i tym samym 
niezwłocznie wykluczy jego udział w procedurze przyjmowania na 
studia. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

Załączenie pliku ze zdjęciem cyfrowym

Kandydaci zobowiązani są do załączenia na swoim IKR zdjęcia cy-
frowego przeznaczonego do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. 
Zdjęcie, w postaci pliku JPG, musi być kolorowe i koniecznie spełniać 
wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. Powinno mieć rozmia-
ry nie mniejsze niż 300x375 pikseli. Maksymalny rozmiar pliku ze 
zdjęciem to 250 kilobajtów. Zdjęcie cyfrowe powinno być odpowied-
nikiem zdjęcia tradycyjnego, które należy złożyć wraz z wymaga-
nymi dokumentami po otrzymaniu informacji o pozytywnym wy-
niku kwalifikacji na studia. Plik ze zdjęciem można dołączać przez 
cały czas trwania zapisów.

Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w systemie po uzy-
skaniu informacji o zaksięgowaniu wpłynięcia opłaty rekrutacyj-
nej. Komunikat o tym fakcie będzie umieszczony na IKR. Po osta-
tecznym zatwierdzeniu zgłoszenia kandydat musi wydrukować 
kartę wstępu na egzamin umożliwiającą wejście na teren Wydziału 
Architektury w dniu sprawdzianu.

Lista kandydatów dopuszczonych do sprawdzianu predyspozycji na 
studia I stopnia będzie wywieszona na tablicy Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej Wydziału Architektury od 5 czerwca 2018 r.

Kandydaci proszeni są o sprawdzenie danych ich dotyczących 
i w przypadku zauważenia ewentualnych nieścisłości – niezwłoczne 
zgłoszenie w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Sprawdzian predyspozycji 
Sprawdzian predyspozycji na Wydziale Architektury jest przepro-
wadzany wspólnie dla kandydatów na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne. 

Zasada anonimowości prac 

Wszystkie arkusze sprawdzianów są oznaczone jedynie numerem 
kandydata. Przy oddawaniu pracy widoczny numer jest odrywany 
i zabierany przez kandydata. Od tego momentu praca staje się ano-
nimowa. Taką pracę ocenia niezależna Komisja Oceniająca. Przy-
porządkowania numeru kandydatowi dokonuje WKR dopiero po 
zakończeniu oceniania wszystkich prac, sprawdzeniu sumowań 
punktów i podpisaniu ocen przez Komisję Oceniającą. 

Sprawdzian obejmuje zadania badające predyspozycje do podjęcia 
studiów na kierunku Architektura. Składa się on z trzech zadań i jest 
podzielony na dwa etapy. Każde z zadań oceniane jest w skali od 0 do 
100 punktów. 

Nie przystąpienie do któregokolwiek z etapów równoznaczne jest 
z rezygnacją ze sprawdzianu predyspozycji.

Celem sprawdzianu predyspozycji jest zbadanie u kandydatów per-
cepcji przestrzeni, inwencji twórczej, umiejętności wyrażania idei 
i sprawności prezentacji graficznej. 

I etap – 9 czerwca 2018 r. (sobota): 

zadanie 1 – godz. 9:00  – czas trwania zadania 90 minut 

zadanie 2 – godz.11:00 – czas trwania zadania 90 minut

Dla każdego z zadań I etapu sprawdzianu technika graficzna będzie 
określona w temacie zadania.

Zadania należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały 
i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie 
własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być po-
kryta rysunkami bądź notatkami). 

Wyniki I etapu wraz z decyzją o dopuszczeniu do II etapu zostaną po-
dane do wiadomości kandydatów w dniu 12 czerwca 2018 r. na tabli-
cy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury oraz 
poprzez komunikat wysłany na Indywidualne Konto Rekrutacyjne 
każdego kandydata.

Do II etapu sprawdzianu zostanie dopuszczona nie mniej niż połowa 
kandydatów, jednak nie więcej niż 400 osób, w kolejności uzyskanej 
łącznej liczby punktów z I etapu. Osoby niedopuszczone do II eta-
pu sprawdzianu, nie będą uczestniczyć w dalszej kwalifikacji i bez 
względu na wyniki egzaminu maturalnego otrzymają zero punk-
tów kwalifikacyjnych. 

II etap – 16 czerwca 2018 r. (sobota): 

zadanie 3 – godz. 9:00 – czas trwania zadania 90 minut

Dla zadania II etapu sprawdzianu technika graficzna będzie określo-
na w temacie zadania.

Zadanie należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały 
i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie 
własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być po-
kryta rysunkami bądź notatkami). 

Wyniki po obu etapach sprawdzianu (zadania 1, 2, 3) zostaną ogłoszo-
ne 19 czerwca 2018 r. 

Wprowadzanie ocen maturalnych:
Wyniki polskich egzaminów maturalnych uzyskanych w latach 2002 
i 2005-2018 należy wprowadzać do odpowiedniej zakładki na IKR do 
dnia 5 lipca 2018 r. (do godz. 14.00). Wyniki te będą zweryfikowane i 
ewentualnie skorygowane przez system rekrutacyjny po uzyskaniu 
informacji z Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych. 

Kandydat powinien sprawdzać na swoim IKR prawidłowość wpro-
wadzonych wyników maturalnych. 

W przypadku braku właściwych wyników matury na IKR do dnia 
10 lipca 2018 r. (do godz. 12.00), mimo zdania egzaminu maturalne-
go, kandydat powinien natychmiast skontaktować się z Biurem ds. 
Przyjęć na Studia.

Inne rodzaje świadectw ukończenia szkoły średniej, tzw. stara ma-
tura, kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Biura ds. Przyjęć na 
Studia w terminie do 05 lipca 2018 r. a wyniki matur IB lub EB w ter-
minie do 09 lipca 2018 r.

Niedostarczenie wymienionych dokumentów, w podanych wyżej 
terminach, spowoduje naliczenie zerowej wartości punktów kwali-
fikacyjnych. Dopuszcza się przesłanie, w podanych terminach, ska-
nów odpowiednich dokumentów za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres rekrutacja@ca.pw.edu.pl lub d.przyluska@ca.pw.
edu.pl. Inne sprawy dotyczące wyników egzaminów maturalnych 
kandydat powinien wyjaśniać w Biurze ds. Przyjęć na Studia.

Wyniki kwalifikacji 
Wydział Architektury, wzorem pozostałych wydziałów Politech-
niki Warszawskiej, stosuje etapową procedurę podejmowania 
decyzji o zakwalifikowaniu na studia i składaniu dokumentów. 
Wszystkie komunikaty o wynikach i kwalifikacji będą przesy-
łane na IKR każdego kandydata oraz wywieszane na tablicy WKR 
w gmachu Wydziału Architektury.

11 lipca 2018 r. zostaną: 

na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata przeka-
zane następujące informacje i komunikaty:

• uzyskana łączna suma punktów po I i II etapie oraz punktów 
z egzaminu maturalnego

• informacja o zakwalifikowaniu na studia stacjonarne pierw-
szych 75 kandydatów z listy rankingowej wyłonionych spośród 
tych, którzy brali udział w I i II etapie sprawdzianu oraz zdali eg-
zamin maturalny, z jednoczesnym zaproszeniem tych kandyda-
tów do składania dokumentów w dniach 12-17 lipca 2018 r. 

• informacja do pozostałych kandydatów o niezakwalifikowaniu 
się na studia stacjonarne 

do wszystkich kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się na stu-
dia stacjonarne, na konto IKR zostaną ponadto przekazane nastę-
pujące komunikaty:

• informacja o zmianie numeru kandydata w związku z umiesz-
czeniem wszystkich w bazie kandydatów na studia niestacjo-
narne

• informacja o konieczności wyrażenia chęci/bądź nie podjęcia 
studiów niestacjonarnych; deklarację tę należy złożyć w syste-
mie, po zalogowaniu się na IKR, w dniach 11-12 lipca 2018 r. 

na tablicy WKR zostaną ogłoszone:

• lista rankingowa ustalona w kolejności uzyskanej łącznej liczby 
punktów z etapu I i II (zadania 1, 2, 3) oraz punktów z egzaminu 
maturalnego

• lista kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne 
I stopnia (75 miejsc) wyłoniona spośród kandydatów, którzy bra-
li udział w I i II etapie sprawdzianu oraz zdali egzamin maturalny

12 lipca 2018 r.:

• początek składania dokumentów na studia stacjonarne
• koniec składania deklaracji na studia niestacjonarne

13 lipca 2018 r.:

• do kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów niesta-
cjonarnych, na konto IKR zostanie przekazany komunikat o za-
kwalifikowaniu na studia niestacjonarne w I turze (pierwszych 
50 osób z listy rankingowej) wraz z zaproszeniem do składania 
dokumentów w dniach 16-17 lipca 2018 r. 

• do pozostałych kandydatów zostanie wysłany komunikat o nie-
zakwalifikowaniu na studia niestacjonarne w I turze

16 lipca 2018 r.:

• początek składania dokumentów na studia niestacjonarne 
w I turze

17 lipca 2018 r.:

• koniec składania dokumentów na studia stacjonarne 
• koniec składania dokumentów na studia niestacjonarne w I turze

18 lipca 2018 r.:

• jeżeli pozostaną wolne miejsca do kolejnych kandydatów, któ-
rzy wyrazili chęć podjęcia studiów niestacjonarnych, na konto 
IKR zostanie przekazany komunikat o zakwalifikowaniu na stu-
dia niestacjonarne w II turze (kolejne osoby z listy rankingowej) 
wraz z zaproszeniem do składania dokumentów w dniach 19-20 
lipca 2018 r. 

• do pozostałych kandydatów zostanie wysłany komunikat o nie-
zakwalifikowaniu na studia niestacjonarne w II turze

19 lipca 2018 r.:

• początek składania dokumentów na studia niestacjonarne w II turze

20 lipca 2018 r.:

• koniec składania dokumentów na studia niestacjonarne w II turze

23 lipca 2018 r.:

• jeżeli pozostaną wolne miejsca do kolejnych kandydatów, któ-
rzy wyrazili chęć podjęcia studiów niestacjonarnych, na konto 
IKR zostanie przekazany komunikat o zakwalifikowaniu na stu-
dia niestacjonarne w III turze (kolejne osoby z listy rankingowej) 
wraz z zaproszeniem do składania dokumentów w dniach 24-25 
lipca 2018 r. 

• do pozostałych kandydatów zostanie wysłany komunikat o nie-
zakwalifikowaniu na studia niestacjonarne w III turze

24 lipca 2018 r.:

• początek składania dokumentów na studia niestacjonarne w III 
turze

25 lipca 2018 r.:

• koniec składania dokumentów na studia niestacjonarne w III tu-
rze

Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne 
w kolejnych turach będą wywieszane na tablicy WKR w gmachu 
Wydziału Architektury.

Lista przyjętych na studia stacjonarne I stopnia zostanie ogłoszona 
18 lipca 2018 r.

Lista przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia zostanie ogło-
szona 26 lipca 2018 r.

Wymagane dokumenty
Wszyscy kandydaci, na studia stacjonarne i niestacjonarne, którzy 
na swoje IKR dostaną komunikat o zakwalifikowaniu do przyjęcia 
na studia wraz z zaproszeniem do składania dokumentów, prosze-
ni są o składanie w wyznaczonych, nieprzekraczalnych terminach, 
kompletu dokumentów:

• świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
• dokument tożsamości wraz z kserokopią
• 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami sto-

sowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 
35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą 
to być kopie fotografii zamieszczonej na IKR podczas rejestracji 
kandydata

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez przyjmujących dokumenty pracow-
ników. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną 
osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz upoważnienia do-
stępny jest na stronie PW www.pw.edu.pl/kandydaci 

Przy składaniu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie na 
badania lekarskie. Badania te muszą być wykonane wyłącznie przez 
upoważnionego lekarza medycyny pracy. Wykaz placówek wyko-
nujących bezpłatne badania podany jest na stronie www.pw.edu.pl/
kandydaci. Oryginał orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy złożyć 
najpóźniej w dniu 1 października 2018 r.

Dokumenty należy składać w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
(Wydział Architektury PW, ul. Koszykowa 55, pok. nr 20, w godz. 
10:00– 15:00)

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na 
powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat 
został zakwalifikowany.

Student, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, zobowiązany 
jest zawrzeć z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia. 
Umowa ta musi zostać podpisana nie później niż w terminie 30 dni 
od dnia rozpoczęcia zajęć. Niepodpisanie przez studenta powyższej 
umowy oraz niewniesienie w określonym terminie opłat związa-
nych z odbywaniem studiów jest podstawą do podjęcia przez Dzie-
kana decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Studia I stopnia prowadzone w języku angielskim 
Kierunek: Architecture

Szczegółowe informacje są podane na stronie 

https://www.arch.pw.edu.pl/index.php/Kandydaci/Studia-I-stop-
nia/Studia-anglojezyczne

Limit miejsc w r.a. 2018/2019 wynosi 25 miejsc 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów ubiegać się mogą:

• osoby posiadające dokument potwierdzający zdanie egzaminu 
maturalnego;

• obywatele polscy;
• cudzoziemcy posiadający uprawnienia do studiowania na warun-

kach takich jak obywatele Polski; 
• oraz cudzoziemcy nie posiadający takich uprawień.
Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektro-
niczną w dniach – 7 maja – 28 maja 2018 r. na stronie www.zapisy.
pw.edu.pl oraz dodatkowo dla osób spoza Unii przez stronę www.
cwm.pw.edu.pl 

Kandydat zakłada przez system swoje własne Indywidualne Konto 
Rekrutacyjne (IKR), służące do przekazywania informacji dotyczą-
cych rekrutacji. 

I etap 

5 czerwca 2018 r. – kandydaci otrzymają drogą elektroniczną zada-
nie przesłane na podane w procesie rejestracyjnym własne konto 
e-mail 

11 czerwca 2018 r. – kandydaci muszą wgrać do systemu opracowane 
samodzielnie zadanie, które otrzymali w dniu 5 czerwca 2018 r.

w I etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów 

19 czerwca 2018 r. zostaną:

na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata przeka-
zane następujące informacje i komunikaty:

• wyniki po I etapie 
• informacja o dopuszczeniu do II etapu (50 osób) 

II etap

25 – 29 czerwca 2018 r. – przeprowadzone zostaną z kandydatami 
rozmowy kwalifikacyjne  indywidualnie – osobiście lub online.

w II etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów 

Maksymalna łączna liczba uzyskanych w procesie kwalifikacji 
punktów wynosi 100. 

3 lipca 2018 r. zostaną:

na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata przeka-
zane następujące informacje i komunikaty:

• wyniki po I i II etapie
• nformacja o zakwalifikowaniu się na studia anglojęzyczne (25 

osób)
Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do złożenia 
w dniach 3 lipca – 27 sierpnia 2018 r. przez system wszystkich po-
trzebnych dokumentów (certyfikat językowy, dokument potwier-
dzający zdanie egzaminu maturalnego) w formacie pdf

10 września 2018 r. 

po weryfikacji poprawnie złożonych dokumentów podana zostanie 
lista osób przyjętych na studia 

W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona II tura rekru-
tacji.

Zasady rekrutacji na 2-letnie studia II 
stopnia stacjonarne 

Zasady i warunki przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej, 
w tym i na Wydział Architektury są podane na stronie internetowej 
PW: www.pw.edu.pl/kandydaci oraz na stronie WA PW: www.arch.
pw.edu.pl/kandydaci 

Na Wydziale Architektury PW 2-letnie studia II stopnia są prowa-
dzone w trybie stacjonarnym.

Limit przyjęć na studia stacjonarne w r.a. 2018/2019 wynosi 150 
miejsc.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci 4 
i 3,5-letnich studiów I stopnia o kierunku Architektura lub kierunku 
Architektura i Urbanistyka. 

Liczba miejsc dla kandydatów, którzy będą w dniu rozpoczęcia stu-
diów na Wydziale Architektury studentami lub absolwentami inne-
go kierunku studiów drugiego stopnia, jest ograniczona i wynosi dla 
studiów drugiego stopnia 10 miejsc.

Tryb zgłaszania się kandydatów 
Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia odbędzie się 
w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl

Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane w dniach 2 - 30 sierpnia 
2018 r. 

Po otwarciu portalu zapisów kandydat wybiera właściwą ścieżkę 
postepowania, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z zasadami przyjęć na 
studia. Dalej kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy, poda-
je dane osobowe oraz informacje na temat uzyskanego dyplomu. 
Bardzo pomocne w dalszych kontaktach jest podanie numeru te-
lefonu i adresu e-mail. Osoby, które studiowały wcześniej w PW 
powinny podać datę obrony pracy dyplomowej. Informacja ta jest 
niezbędna dla przyspieszenia postępowania z dokumentami kan-
dydata. 

Rejestracja kończy się podaniem indywidualnego hasła, które po-
trzebne będzie w dalszym ciągu akcji przyjęć. Hasło to trzeba ko-
niecznie zapisać, gdyż będzie potrzebne w dalszym ciągu akcji 
przyjęć. W celu potwierdzenia autentyczności zgłoszenia rejestra-
cyjnego należy jeszcze przepisać widoczną na ekranie kombinację 
zniekształconych liter i cyfr. Po wysłaniu zgłoszenia system założy 
Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) przypisując kandydato-
wi indywidualny numer kandydata. Na założonym IKR pojawi się 
komunikat zawierający indywidualny numer konta bankowego, na 
który trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną. Strona IKR, mająca system 
zakładek tematycznych, umożliwia sprawdzanie oraz korektę da-
nych wprowadzanych przy rejestracji i czytanie aktualnych komu-
nikatów przeznaczonych dla kandydata.

Kandydaci, którzy nie kontynuują studiów w PW bez przerwy, zobo-
wiązani są do załączenia w formularzu zgłoszeniowym cyfrowego 
zapisu zdjęcia. 

Kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej, któ-
rej wysokość ustalana jest corocznie przez Rektora PW. Informacja 
o wysokości opłaty zostanie podana na IKR kandydata. Opłatę na-
leży wnieść najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego po 
ostatnim dniu przyjmowania zapisów, podając w tytule nazwisko 
oraz numer kandydata. Dokonanie wpłaty po terminie uniemożli-
wi wprowadzenie danych kandydata do komputerowego systemu 
rekrutacyjnego i tym samym nieodwołalnie wykluczy jego udział 
w procedurze przyjmowania na studia. Wniesiona opłata nie podle-
ga zwrotowi. Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w sys-
temie po uzyskaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty. Fakt ten 
zostanie potwierdzony komunikatem na IKR kandydata.

Po ostatecznym zatwierdzeniu zgłoszenia kandydat musi wydruko-
wać kartę wstępu na egzamin umożliwiającą wejście na teren Wy-
działu Architektury w dniu sprawdzianu.

Składanie dokumentów 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia składają do-
kumenty w dniach 5 - 7 września 2018 r. na Wydziale Architektury 
(pok. 20, w godz. 10:00 – 14:00)

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona 
pracy dyplomowej odbyła się po 19 lutego 2018r. i zadeklarowali ten 
stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, składają następujące dokumenty:

http://
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• aktualny życiorys (CV) 
• 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla 

fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) 
podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie 
fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata

• dokumentację w formacie A4 (portfolio) zawierającą informacje 
dotyczące aktywności naukowej kandydata (kserokopie arty-
kułów, referatów, poświadczenie uczestnictwa w konferen-
cjach i seminariach naukowych, warsztatach, kołach nauko-
wych itp.), aktywności projektowej z wyłączeniem projektów 
ujętych w programie studiów (udział w konkursach, uczestnic-
two w projektowaniu itp.), oraz aktywności organizacyjnej (po-
świadczenie uczestnictwa w pracach samorządu studenckiego, 
organizacji konferencji naukowych, wykładów i innych przed-
sięwzięć)

Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, 
składają dodatkowo: 

• dowód osobisty wraz z kserokopią
• dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz 

z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: 
ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią 
ocen na koniec studiów. 

• W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświad-
czenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie 
stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu za-
wierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie do-
starczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

W przypadku braku w/w ocen w suplemencie kandydat przedstawia 
zaświadczenie ze szkoły dyplomującej zawierające wyżej wymie-
nione oceny w celu sprawnego przeprowadzenia procedury kwali-
fikacyjnej.

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały 
dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności 
złożonych kopii.

Warunki preferencyjnego przyjęcia 
Spośród absolwentów studiów I stopnia Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej, którzy ukończyli studia z wynikiem 
końcowym co najmniej „bardzo dobry”, na podstawie listy ran-
kingowej średniej ważonej ocen z przebiegu studiów inżynier-
skich, wyłonieni zostaną kandydaci, którzy zostaną przyjęci 
na II stopień studiów stacjonarnych bez sprawdzianu (90 miejsc 
preferencyjnych). Pozostali kandydaci będący absolwentami 
WA PW będą poddani procedurze kwalifikacyjnej (sprawdzia-
nowi).

Wszystkich kandydatów obowiązuje wcześniejsze zarejestrowa-
nie się w systemie REKRUTACJA. 

Lista zakwalifikowanych na studia stacjonarne będzie wywieszana 
na tablicy WKR w gmachu Wydziału Architektury.

Student, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, zobowiązany 
jest zawrzeć z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia. 
Umowa ta musi zostać podpisana nie później niż w terminie 30 dni 
od dnia rozpoczęcia zajęć. Niepodpisanie przez studenta powyższej 
umowy oraz niewniesienie w określonym terminie opłat związa-
nych z odbywaniem studiów jest podstawą do podjęcia przez Dzie-
kana decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwoła-
nie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warun-
ków i trybu rekrutacji na studia. Odwołania należy kierować do Uczel-
nianej Komisji Rekrutacyjnej, składając je za pośrednictwem Wydzia-
łowej Komisji Rekrutacyjnej podejmującej zaskarżaną decyzję.

Studia II stopnia prowadzone  
w języku angielskim 
Kierunek: Architecture

Specjalność: architecture for society of knowledge

Szczegółowe informacje są podane na stronie www.asknow.eu 
i www.arch.pw.edu.pl/ask 

• I tura składania dokumentacji drogą elektroniczną –  
7 maja – 17 czerwca 2018 r.

• Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwali-
fikacyjnej – 29 czerwca 2018 r.

• Rozmowy kwalifikacyjne – 2-5 lipca 2018 r.
• Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych w I turze –  

10 lipca 2018 r.
• Składanie dokumentów – 11 lipca – 27 sierpnia 2018 r.
• Lista przyjętych w I turze – 6 września 2018 r.

W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona II tura rekrutacji.

Przeniesienia 

Studenci Wydziału Architektury PW mogą ubiegać się o przeniesie-
nie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. Zasady przeniesień 
obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 są podane na stronie 
www.arch.pw.edu.pl >studenci>tok studiów>przeniesienia.

17 września 2018 r. zostaną ogłoszone:

• lista kandydatów na studia II stopnia 
• lista absolwentów WA PW przyjętych na studia II stopnia stacjo-

narne bez sprawdzianu (90 miejsc preferencyjnych)
• lista kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowa-

nia kwalifikacyjnego na studia II stopnia

Kandydaci proszeni są o sprawdzenie danych ich dotyczących 
i w przypadku zauważenia ewentualnych nieścisłości niezwłoczne 
zgłoszenie w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Postępowanie kwalifikacyjne 
Etap I – 18 września 2018 r. (wtorek)  – godz. 10:00 – pisemny spraw-
dzian wiedzy (czas trwania 20 minut), pytania sprawdzianu są udo-
stępnione na www.arch.pw.edu.pl/studia/pytania_dypl.html

Etap II – 19 września 2018 r. (środa)  – godz. 10:00  – zadanie ujaw-
niające zdolności komponowania przestrzeni (zadanie projektowe 
w skali architektoniczno-urbanistycznej). Zadanie należy wykonać 
wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewnione przez 
Wydział (czas trwania 180 minut). 

Etap III – ocena przedłożonej przez kandydata dokumentacji w formacie 
A4 zawierające informacje dotyczące: aktywności naukowej, projekto-
wej i organizacyjnej (dokumentację złożoną przez kandydata w okresie 
5 - 7 września 2018 r. sprawdza niezależna Komisja Oceniająca).

Nieprzystąpienie do któregokolwiek z etapów postępowania kwa-
lifikacyjnego równoznaczne jest z rezygnacją kandydata z rekru-
tacji na studia.

Zasada anonimowości prac 

Wszystkie arkusze sprawdzianów są oznaczone jedynie nume-
rem kandydata. Przy oddawaniu pracy jest odrywany numer wi-
doczny i zabierany przez kandydata. Od tego momentu praca staje 
się anonimowa. Taką pracę ocenia niezależna Komisja Oceniająca. 
Przyporządkowania numeru kandydatowi dokonuje WKR dopiero 
po zakończeniu oceniania wszystkich prac, sprawdzeniu sumowań 
punktów i podpisaniu ocen przez Komisję Oceniającą. 

Wyniki kwalifikacji 
20 września 2018 r. zostaną ogłoszone:

na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata przeka-
zane następujące informacje i komunikaty:

• uzyskana łączna suma punktów po I, II, III etapie sprawdzianu
• informacja o zakwalifikowaniu na studia stacjonarne kandy-

datów z listy rankingowej, z jednoczesnym zaproszeniem do 
odbioru decyzji o przyjęciu na studia w dniu 21 września 2018 r. 

• informacja do pozostałych kandydatów o niezakwalifikowaniu 
się na studia stacjonarne 

Warunki ubiegania się o przeniesienie ze studiów niestacjonar-
nych na studia stacjonarne:

• zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów,
• zaliczone wszystkie przedmioty semestrów trybu niestacjonar-

nego wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych se-
mestrów (przedmioty i praktyki muszą być zaliczone w terminie 
podstawowym),

• brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA.

Podstawę przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki 
w nauce, tj. średnia ważona ocen z toku studiów w trybie niestacjo-
narnym. Limity przyjęć na poszczególne semestry studiów stacjo-
narnych określa Dziekan Wydziału Architektury PW.

 

Studia na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej 

Na Wydziale Architektury w nadchodzącym roku akademickim 
będą prowadzone studia: 

na kierunku Architektura: 

• stacjonarne inżynierskie (8 semestrów), 
• stacjonarne magisterskie (4 semestry), z możliwością wybrania 

specjalności: 
 - A1 – Architektura idei,
 - A2 – Architektura środowiska zamieszkiwania,
 - A3 – Architektura technologii i struktur,
 - AiU1 – Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce rozwoju,
 - AiU2 – Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce życia,
 - DA – Dziedzictwo architektoniczne,
 - AI – Architektura informacyjna, 
 - AW – Architektura wnętrz i form przemysłowych.  

• niestacjonarne inżynierskie (8 semestrów), 
• doktoranckie (8 semestrów). 

na kierunku Architecture: 

• stacjonarne inżynierskie prowadzone w języku angielskim (8 se-
mestrów) Integrated Design of Efficient Architectural Solutions

• stacjonarne magisterskie prowadzone w języku angielskim (4 se-
mestry) w specjalności Architecture for Society of Knowledge

Program studiów pierwszego stopnia prowadzonych w trybie sta-
cjonarnym jest analogiczny do programu studiów niestacjonarnych. 
Ponadto na Wydziale Architektury prowadzone są studia trzeciego 
stopnia oraz studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków 
oraz urbanistyki i gospodarki przestrzennej. 

Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest 
wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanisty-

ki. Studia, poza projektowaniem, obejmują następujące grupy przed-
miotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki 
i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, nauki 
przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki 
warsztatowe. Ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na 
ich indywidualnych predyspozycjach np. w zakresie projektowania 
architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane 
jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz 
tematykę prac dyplomowych. 

Program pierwszego roku studiów jest wspólny dla wszystkich stu-
dentów; obejmuje niezbędne podstawy wiedzy i wprowadza studen-
tów w projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, a także za-
gadnienia konstrukcyjno-technologiczne i instalacyjne. Począwszy 
od drugiego roku studiów student ma możliwość wyboru prowa-
dzącego projektowanie, a od trzeciego – pewnej, narastającej w toku 
studiów, liczby przedmiotów odpowiadających jego indywidualnym 
predyspozycjom.  

Historia Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej 

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – pierwsza nowo-
czesna wyższa uczelnia architektoniczna w Polsce – powstał w 1915 
roku jako jeden z wydziałów działającej już wcześniej Politechniki 
Warszawskiej. Od zarania istnienia Wydziału ideą przewodnią stało 
się praktyczne kształcenie architektów w oparciu o ścisłą integrację 
techniki i sztuki, z mocną podbudową szerokiego tła nauk humani-
stycznych, przede wszystkim historycznych. Ta myśl zdefiniowana 
przez założycieli Wydziału – absolwentów czołowych szkół i uni-
wersytetów technicznych Europy – stworzyła podwaliny później-
szej „warszawskiej szkoły architektury”. To profesorowie Wydziału, 
czołowi twórcy, wznieśli w okresie międzywojennym polską archi-
tekturę na wysoki poziom, równoważny z najlepszymi osiągnięcia-
mi europejskimi. 

Po 1945 roku Wydział przyciągnął kolejnych twórców międzywo-
jennej architektury: Romualda Gutta – pierwszego powojennego 
dziekana Wydziału, Bohdana Lacherta, Zdzisława Mączeńskiego, 
Szymona Syrkusa, Bohdana Pniewskiego. Konieczność odbudowy 
kraju ze zniszczeń wojennych zaowocowała udziałem w tworze-
niu m.in. przez Piotra Biegańskiego i Jana Zachwatowicza „polskiej 
szkoły konserwacji zabytków”. Trzecie ćwierćwiecze XX wieku 
– to udział w dydaktyce Wydziału twórców nowej, powojennej ar-
chitektury: Zbigniewa Karpińskiego, Jana Bogusławskiego, Jerze-
go Hryniewieckiego, Małgorzaty i Zbigniewa Wacławków, Haliny 
Skibniewskiej i wielu innych. Linię myśli urbanistycznej Wydziału 
kontynuowali Kazimierz Wejchert i Hanna Adamczewska-Wejchert 
oraz Zygmunt Skibniewski, a w dziedzinie historii budowy miast 
Wacław Ostrowski. 

Wydział Architektury PW dziś 

Współcześnie Wydział Architektury jest jedną z dziewięciu pań-
stwowych szkół architektury w Polsce. Licząc ponad 1000 studentów 
z kadrą 127 nauczycieli akademickich, 25 profesorów, w tym 4 zwy-
czajnych oraz 5 profesorów nadzwyczajnych tytularnych. Wydział 
jest jednym z największych ośrodków nauki i dydaktyki w dziedzinie 
architektury i urbanistyki w kraju, a przez liczne kontakty zagranicz-
ne i zauważalny udział absolwentów w architekturze światowej – 
również w skali międzynarodowej. Wydział Architektury jest człon-
kiem kilku europejskich stowarzyszeń zawodowych: EAAE, AESOP 
oraz współpracuje z eCAADe, ACSA i ACADIA. Rokrocznie około 30 
studentów ma możliwość studiowania, przez semestr lub dwa, w jed-
nej z 26 europejskich uczelni architektonicznych, z którymi Wydział 
współpracuje w ramach programu Erasmus+. Ponadto, dzięki trwają-
cemu już ponad 30 lat programowi wymiany ze szkołą architektury 
Uniwersytetu w Detroit, USA, corocznie ok. 10 studentów oraz jeden 
nauczyciel akademicki z obydwu uczelni mają możliwość semestral-
nego studiowania i nauczania na uczelni partnerskiej. 

W roku akademickim 2018/2019 uruchamiane są studia inżynierskie 
anglojęzyczne – Integrated Design of Efficient Architectural Solu-
tions – IDEAS. Przedstawiona propozycja stanowi innowacyjną alter-
natywę dla obecnego programu nauczania na poziomie inżynierskim 
WAPW. Pogram studiów umożliwi studentom rozwój w zakresie pre-
dyspozycji i praktycznych umiejętności pozwalających na przyszły 
czynny udział w kształtowaniu przestrzeni miejskiej i wiejskiej. 

W budynku Wydziału Architektury stworzone są dogodne warunki 
studiowania; poza standardowymi salami wykładowymi, semina-
ryjnymi i studiami projektowymi, znajdują się laboratoria kompu-
terowe, pracownie rysunku, malarstwa i rzeźby, pracownia mode-
larska oraz sale wystawowe. Studenci mają możliwość korzystania 
z dostępu do internetu czy biblioteki Wydziału. Istniejące na Wy-
dziale eksperymentalne laboratorium multimedialne wyposażone 
jest w zaawansowane systemy komputerowe.

Profil absolwenta Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej
Absolwenci studiów przygotowani są do twórczej działalności 
zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie ar-
chitektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze spe-
cjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przy-
rodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji 
wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i re-
alizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału 
Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach 
architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury 
i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 
w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. 
Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humani-
stycznej i umiejętnościom plastycznym pracują także przy organi-
zacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlany-
mi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii 
teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie, grafice komputerowej i 
wielu innych dziedzinach, często pozornie dalekich od architektury. 

wydział 
architektury
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Kontakt z Wydziałem oraz Uczelnią 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna  
Biuro ds. Przyjęć na Studia 
Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, pok. 66, 00-661 Warszawa,  
tel. (22) 629 60 70, (22) 234 74 12, e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00 – 15:00. 

Informacje na stronie www.pw.edu.pl/kandydaci

Wydział Architektury PW,  
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa  
e-mail: dziekanat.inz@arch.pw.edu.pl

Punkty informacyjne: czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach. 10:00 – 14:00, 

pok. 21 tel. (22) 234 56 37 
pok. 20 tel. (22) 234 55 49

Informacje na stronie www.arch.pw.edu.pl/kandydaci
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