
11.05.2020 poniedziałek Monday 09:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia I i II stopnia na studia z 

językiem angielskim jako wykładowym                                                                                                       

Launching the electronic admission system for bachelor and master studies 

with English as medium of instruction.

09.07.2020 czwartek Thursday 15:00

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji. Blokada opcji edycji i modyfikacji 

danych na koncie kandydata.                                                                                

Last day of electronic admission. Possibility to edit and modify data on the 

candidate’s account will be blocked.

14.07.2020 wtorek Tuesday 15:00

Publikacja zaakceptowanych kandydatów na studia na koncie rekrutacyjnym 

kandydata.                                                                                                                                                                          

Publication of accepted candidates on the candidate’s admission account.

27.07.2020 poniedziałek Monday 15:00
Ostatni dzień możliwości zapłaty czesnego.                                                                       

The deadline for the tuition fee payment.

31.07.2020 piątek Friday 15:00

Publikacja przyjętych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.                                                                

Publication of candidates admitted for studies on the candidate’s admission 

account.

03.09.2020 czwartek Thursday 15:00

Rozpatrywanei odwołań. Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata.                                                                                                 

Appeals evaluation. Publication of the appeals results on the candidate’s 

account.

14.09.2020 poniedziałek Monday 09:00

Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie 

został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru.                                                                                                                                                                          

Launching of electronic admission system for study programmes, where the 

limit of places has not been finished and the faculty expressed the will to 

additional admission process.

18.09.2020 piątek Friday 15:00

Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji na studia w naborze dodatkowym. 

Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.                                                                                                                                                                               

Last day of electronic additional admission. Possibility to edit and modify data 

on the candidate’s account will be blocked.

21.09.2020 poniedziałek Monday DMWA

Możliwość składania kompletu dokumentów dla kandydatów w naborze 

dodatkowym.                                                                                                                                 

Possibility to submit the original version of documents for candidates on the 

additional admission process.

24.09.2020 czwartek Thursday 15:00

Publikacja zaakceptowanych kandydatów na studia w naborze dodatkowym 

na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby). Publication of accepted 

candidates on the additional admission process on the candidate’s admission 

account (all modes). 

25.09.2020 piątek Friday 15:00
Ostatni dzień zapłaty czesnego dla kandydatów w naborze dodatkowym. Last 

day of tuition fee payment for candidates on the additional admission process.  

25.09.2020 piątek Friday DMWA
Ostatni dzień składania kompletu dokumentów.                                                                                                    

Last day to submit the complete set of documents.

Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców na studia I i II stopnia z jezykiem angielskim jako wykładowym na rok akademicki 

2020/2021                                                                                                                                                                                                                           

Admission process schedule for foreign candidates for bachelor and master studies with English as medium of instruction for 

the academic year 2020/2021

MAJ-MAY

LIPIEC-JULY

WRZESIEŃ-SEPTEMBER 


