
REKRUTACJA 2019/2020 
 

Listy kandydatów  

Wydział Wokalno-Aktorski 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

 Nr 

rejestracyjny 

Kierunek 

studiów 

Specjalność Status 

1 1012 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

2 1021 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

3 994 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

4 1015 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

5 119 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

6 1004 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

7 984 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

8 981 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

kandydat                                                    

9 1024 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

10 1010 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

11 1013 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

12 713 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

13 983 Sztuki 

sceniczne 

Choreografia i techniki 

tańca 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

14 999 Sztuki 

sceniczne 

Taniec nowoczesny dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

15 995 Sztuki 

sceniczne 

Taniec nowoczesny dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

16 970 Sztuki Taniec nowoczesny dopuszczony do egzaminów 



sceniczne wstępnych 

17 318 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

18 615 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

19 1007 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

20 989 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa warunkowo dopuszczony do 

egzaminów wstępnych 

21 1026 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

22 1018 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

23 1027 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

24 971 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

25 997 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

26 704 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

27 977 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

28 1002 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

29 979 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

30 223 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

31 349 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

32 1014 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

33 88 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

34 991 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka estradowa dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

 

 



 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

 Nr 

rejestracyjny 

Kierunek studiów Specjalność Status 

1 1008 Sztuki sceniczne Choreografia warunkowo dopuszczony do 

egzaminów wstępnych 

2 993 Sztuki sceniczne Choreografia dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

3 978 Sztuki sceniczne Choreografia kandydat 

4 973 Sztuki sceniczne Choreografia dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

5 309 Sztuki sceniczne Choreografia dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

6 582 Sztuki sceniczne Choreografia dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

7 1030 Sztuki sceniczne Choreografia warunkowo dopuszczony do 

egzaminów wstępnych 

8 80 Sztuki sceniczne Choreografia dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

9 1025 Jazz i muzyka 

estradowa 

Wokalistyka 

estradowa 

dopuszczony do egzaminów 

wstępnych 

 


