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Lista rezerwowa kandydatów na studia podyplomowe pn. "Niekomercyjne 
badania kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" (trzecia edycja, 

10.2021 - 06.2022)  
     

     
L.p
. 

ID zgłoszenia z 
danej jednostki 

Liczba 
punktów 

Nr 
zgłoszenia Status Kandydata 

1 1 0 237 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

2 1 0 239 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

3 1 0 245 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

4 1 0 279 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

5 1 0 300 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

6 1 0 336 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

7 1 0 358 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

8 1 0 371 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

9 1 0 409 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

10 2 0 392 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

11 2 0 407 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

12 2 0 275 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

13 3 0 359 brak miejsc/ kolejność zgłoszeń 

14 11 15 461 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

15 11 15 324 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

16 11 15 443 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

17 11 15 219 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

18 13 15 375 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

19 13 15 349 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

20 14 15 385 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

21 15 15 389 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

22 16 15 410 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

23 17 15 422 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

24 18 15 424 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

25 19 15 426 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

26 20 15 430 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

27 20 15 436 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 
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28 21 15 440 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

29 23 15 449 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

30 24 15 423 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

31 25 15 454 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

32 12 10 296 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

33 12 10 340 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

34 14 10 348 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

35 15 10 356 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

36 16 10 112 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

37 17 10 363 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

38 18 10 388 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

39 21 10 445 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

40 22 10 248 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 

41 26 10 460 brak miejsc/ za duża ilość zgłoszeń z danego podmiotu 
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