
Data
Godzina 

/zmiana
sala Kwalifikacja Czas trwania Rodzaj

10.00 4 AU.68 /  EE.08 60 min pisemny

12.00 4 MS.12 60 min pisemny

14.00 4 AU.62 / EE.09  60 min pisemny

8.00 6a MED.03 60 min pisemny na komp.

10.00 6a MED.03 60 min pisemny na komp.

12.00 6a OGR.01 60 min pisemny na komp.

14.00 6a BPO.01 60 min pisemny na komp.

9.00 4  AU.68 180 min d

9.00 5 BPO.01 120 min d

13.00 4 MS.12 / AU.61 120 min d

16.01.2021 8.00 1 AU.62 120 min w

8.00 12 MED.03 120 min w

11.00 12 MED.03 120 min w

17.01.2021 14.00 1 OGR.01 120 min w

18.01.2021 9.00 6a AU.36 180 min dk

19.01.2021 8.00 6a EE.09 150 min dk

22.01.2021 8.00 5a EE.08 150 min wk

d - dokumentacja

dk - dokumentacja na komputerze

w - wykonanie
wk - wykonanie na komputerze
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Egzaminy odbędą się w budynkach przy ul. Jankowickiej 2.  W przypadku egzaminów praktycznych z wykonaniem 

słuchacz zobowiązany jest do przyniesienia odzieży ochronnej (fartuszki dla MED.03, OGR.01, AU.62).                                                                                                                                               

Dla egzaminów pisemnych na komputerach oraz praktycznych z wykonaniem i wykonaniem na komputerach 

przewidziany jest podział na zmiany w ramach danego dnia – Ze względu na ochronę danych osobowych aby uzyskać 

informacje dot. skierowania na zmianę, słuchacz proszony jest o kontakt z sekretariatem, zostanie również 

powiadomiony sms-em.

Słuchacz jest zobowiązany do przyjścia co najmniej 30 minut przed egzaminem z dowodem osobistym lub w 

przypadkach uzasadnionych z paszportem oraz przyborami do pisania tj. przynajmniej z 2 długopisami piszącymi w 

kolorze czarnym.                                                                                                                                                                          

Słuchacz nie może wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych przedmiotów poza 

dokumentem tożsamości i przyborami przewidzianymi w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Można na salę wnieść wodę mineralną tylko oryginalnie zamkniętą. Wszelkie wszcześniej 

otwarte napoje należy pozostawić w szatni (sala nr 5).
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