Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców na studia II stopnia (wszystkie tryby)
na semestr letni RA 2020/2021
Admission process schedule for international candidates for master studies (all modes)
for summer semester AY 2020/2021

09:00

Listopad November 2020
Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia
Launching the electronic admission system for master studies.
Grudzień December 2020

15:00

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji. Blokada opcji edycji i modyfikacji
danych na koncie kandydata.
Last day of electronic admission for master studies. Possibility to edit
and modify data on the candidate’s account will be blocked.

15:00

Publikacja wstępnie zaakceptowanych kandydatów na studia na koncie
rekrutacyjnym kandydata.
Publication of provisionally accepted candidates on the candidate’s
admission account.

02.11.2020

poniedziałek
Monday

14.12.2020

poniedziałek
Monday

18.12.2020

piątek
Friday

06.01.2020

środa
Wendnesday

15:00

12.01.2020

wtorek
Tuesday

15:00

18.01.2020

poniedziałek
Monday

15:00

Styczeń January 2021
Ostatni dzień możliwości zapłaty czesnego.
The deadline for the tuition fee payment.
Publikacja kandydatów zaakceptowanych na studia na koncie rekrutacyjnym
kandydata.
Publication of candidates accepted for studies on the candidate’s
admission account.
Rozpatrywanie odwołań. Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata.
Appeals evaluation. Publication of the appeals results on the candidate’s
account.
Luty February 2021

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.

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.

11.02.2021

czwartek
Tuesday

15:00

Publikacja wstępnie zaakceptowanych kandydatów na studia w naborze
dodatkowym na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby).
Publication of provisionally accepted candidates in the additional
admission process on the candidate’s admission account (all modes).

18.02.2021

czwartek
Tuesday

15:00

Ostatni dzień zapłaty czesnego dla kandydatów w naborze dodatkowym.
Last day of tuition fee payment for candidates in the additional
admission process.

15-19.02.2021

tydzień
rejestracyjny
registration week

DMWA
IRO

Tydzień rejestracyjny: okres składania składania kompletu dokumentów
Registration week: period to submit the complete set of documents.

01.02.2021

poniedziałek
Monday

08.02.2021

poniedziałek
Monday

