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1. Informacje dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na kierunki  lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz 
farmacji i analityki medycznej  (dotyczy kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym w Polsce) 2 
II nabór na studia stacjonarne 5 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 8 

2. Informacje dla kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na kierunki  lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz 
farmacji i analityki medycznej  (dotyczy kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym w Polsce) 9 
II nabór na studia niestacjonarne 12 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 15 

3. Informacje dla obywateli polskich oraz cudzoziemców posiadających świadectwo/dyplom uzyskane za granicą, 
przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z załącznikiem nr 5 )  aplikujących na 
studia stacjonarne i niestacjonarne 16 
studia stacjonarne 16 
studia niestacjonarne 17 
II nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne 19 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 21 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Oznaczenia użyte w tekście: 
 

UMW  –  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  
IRK  –  Internetowa Rekrutacja Kandydatów 
Uchwała  –  Uchwała nr 1763 Senatu UMW z dnia 26.04.2017 ze zm. 
załącznik nr 1  –  załącznik nr 1 do Uchwały nr 1763 Senatu UMW z dnia 26.04.2017 ze zm. 

(dot. obywateli polskich posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w 
Polsce oraz dyplom IB/EB) 

załącznik nr 5  –  załącznik nr 5 do Uchwały nr 1763 Senatu UMW z dnia 26.04.2017 ze zm. 
(dot. kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą) 

UEW  –  uczelniany Egzamin Wstępny 
OKE  –  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
WKR  –  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
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1. Informacje dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na kierunki  
lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz farmacji i analityki medycznej  

(dotyczy kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym w Polsce) 
 

21 maja – 11 lipca 2018 

Elektroniczna rejestracja kandydatów:  
 

W tym terminie rejestrują się kandydaci:  
● z tzw. nową maturą zdawaną od 2005 r.,  
● z tzw. starą maturą zdawaną do 2004 r.  wraz z zaświadczeniem o wynikach z egzaminu: 

 maturalnego z poszczególnych przedmiotów kierunkowych, wydanym przez OKE lub 

 wstępnego zdanego nie wcześniej niż w 2015 r. w UMW lub innej uczelni medycznej, według 
zamieszczonej na stronie http://www.rekrutacja.umed.wroc.pl  informacji o uznawaniu tych 
zaświadczeń. 

● laureaci/finaliści/uczestnicy ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych 
zgodnie z Uchwałą Senatu UMW nr 1660 z dnia 25.05.2016 r.,  

● z maturą międzynarodową IB,  
● z maturą europejską EB,  
● cudzoziemcy lub obywatele polscy ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, 

przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z załącznikiem nr 5). 

3 lipca 2018  
Ogłoszenie wyników matur oraz wydawanie zaświadczeń o liczbie punktów uzyskanych przez 
kandydatów z tzw. starą maturą przez OKE. 

3 lipca – 11 lipca 2018 
(do godz. 12.00)  

Samodzielne wpisanie przez kandydata do swojego profilu w IRK, dla każdego 
zadeklarowanego kierunku osobno, punktów/wyników z: 

 nowej matury,  

 zaświadczenia o wynikach egzaminu: 

 maturalnego zdawanego w OKE,  

 wstępnego zdawanego nie wcześniej niż w 2015 r na UMW lub innej uczelni medycznej  
(zgodnie z informacją o uznawaniu UEW),  

 matury międzynarodowej IB,  

 matury europejskiej EB , 

 świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą (kandydat zobowiązany jest do samodzielnego 
przeliczenia punktów na zasadach zawartych w załączniku nr 5), 

 laureaci/finaliści/uczestnicy ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad – punktacja określona  
w  Uchwale Senatu UMW nr 1660 z dnia 25.05.2016 r.  

 

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu 
kwalifikacyjnym na studia stacjonarne wynosi 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. 
Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie 
będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na studia stacjonarne  

5 lipca 2018  
Ogłoszenie wyników matur międzynarodowych IB (dostępne na stronie internetowej macierzystej 
szkoły lub stronie internetowej IB po godzinie 15.30)  

3 lipca – 11 lipca 2018 

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany w IRK indywidualny dla każdego kandydata i 
kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni 
 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnoszą opłatę rekrutacyjną za 
każdy kierunek osobno. Dla każdego wybranego kierunku system generuje inny, indywidualny numer 
rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.  

11 lipca 2018 
godz. 12.00) 

Zamknięcie elektronicznej rejestracji (IRK) na studia stacjonarne w I naborze. 

http://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/
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11 lipca 2018 
(do godz. 23.59)  

Ostateczna data wpływu opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla 
kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni.  
 

Brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej do dnia 11 lipca 2018 skutkuje niedopuszczeniem 
kandydata do dalszych etapów rekrutacji. 
 

UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 

Listy rekrutacyjne publikowane na stronie internetowej uczelni (według kodu rejestracyjnego ID z IRK) nie stanowią wiążącego 
wykazu, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane 

na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów. 

13 lipca 2018 
I lista zakwalifikowanych do 

przyjęcia 
Ogłoszenie dwóch list kandydatów:  

 listy rankingowej (lista publikowana tylko raz, zawierająca wszystkich kandydatów, którzy spełnili 

warunki rekrutacji i dostępna w niezmiennej formie przez cały okres procesu rekrutacyjnego na 

stronie internetowej uczelni oraz w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych 

godz. kierunek 

ok. godz.14.00  
lekarsko-
dentystyczny 

ok. godz.14.30  
farmacja i 
analityka 
medyczna 

ok. godz.15.00  lekarski 

od 16 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 14.00) 

do 18 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z I listy 

zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *), 
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

18 lipca 2018 
(po godz. 14.30) 

 

II lista zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

Ogłoszenie I listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z I listy zakwalifikowanych) oraz 

opublikowanie II listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.  

od 19 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 14.00) 

do 23 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z II listy 

zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

23 lipca 2018 
(po godz. 14.00) 

 

III lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie II listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z II listy zakwalifikowanych) oraz 

opublikowanie III listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.  

od 24 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 14.00) 

do 25 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z III listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

25 lipca 2018 
(po godz. 14.00) 

 

IV lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie III listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z III listy zakwalifikowanych) 

oraz opublikowanie IV listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.  
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od 26 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  

do 27 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów  z IV listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

27 lipca 2018 
(po godz. 14.00) 

 

V lista zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

Ogłoszenie IV listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z IV listy zakwalifikowanych) 

oraz opublikowanie V listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 

wypełniony limit miejsc).  

od 30 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  

do 31 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z V listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  

 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  
(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

31 lipca 2018 
(po godz. 14.00) 

 

VI lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie V listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z V listy zakwalifikowanych) oraz 

opublikowanie VI listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 

wypełniony limit miejsc).  

od 1 sierpnia 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  

do 2 sierpnia 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z VI listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  

 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  
(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

2 sierpnia 2018 
(po godz. 14.00) 

 

VII lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie VI listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z VI listy zakwalifikowanych) 

oraz opublikowanie VII listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 

wypełniony limit miejsc). Kandydaci z tej listy składają dokumenty w dniach 3-4 września 2018 r.  

3 – 30 sierpnia 2018 r. Przerwa w pracach WKR 

31 sierpnia 2018 
(po godz. 13.00) 

 

lista uzupełniająca do VII 
listy zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

Ogłoszenie listy uzupełniającej do VII listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia (po uwzględnieniu 

złożonych rezygnacji).  

Kandydaci znajdujący się na liście uzupełniającej składają dokumenty w dniach 3 i 4 września razem 

z osobami zakwalifikowanymi do przyjęcia z VII listy opublikowanej 2 sierpnia 2018 r. 
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od 3 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  

do 4 września 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z VII listy 
zakwalifikowanych do 

przyjęcia oraz 
z listy uzupełniającej do VII 
listy zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

4 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

VIII lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie VII listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z listy VII zakwalifikowanych  

i listy uzupełniającej) oraz opublikowanie VIII listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok 

studiów (o ile nie zostanie wypełniony limit miejsc). 

od 5 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  

do 6 września 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów  z VIII listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *), 
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

6 września 2018  
( godz. 14.00) 

Ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych z I naboru.  

6 września 2018  
(po godz. 14.00) 

Zakończenie rekrutacji w I naborze. 

II nabór na studia stacjonarne  

6 września 2018  
(od godz. 15.00) 

Rozpoczęcie II naboru – rejestracja elektroniczna w IRK w II naborze obowiązuje wszystkich 
kandydatów, którzy nadal są zainteresowani podjęciem studiów na kierunkach lekarskim, 
lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej. 
 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z II naboru na danym kierunku publikowane będą 
wyłącznie w sytuacji pojawiania się wolnych miejsc, z powodu rezygnacji osób wcześniej 
przyjętych na studia na tym kierunku. 
 

W przypadku nieopublikowania żadnej listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na danym kierunku, 
opłata rekrutacyjna za II nabór będzie zwracana po zakończeniu procesu rekrutacji. 
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od 6 września 2018 
(od godz. 15.00)   

do 12 września 2018 
(do godz. 12.00) 

Elektroniczna rejestracja w II naborze na studia stacjonarne: 

 kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji na studia stacjonarne i którzy  w I naborze 
znajdowali się na liście rankingowej z liczbą punktów niekwalifikującą ich do przyjęcia, 
zobowiązani są do wybrania na swoim profilu w IRK kierunku w II naborze i ponownego 
wpisania wyników z przedmiotów kierunkowych, dla każdego zadeklarowanego 
kierunku osobno. 
Ponadto nie wnoszą ponownie opłaty rekrutacyjnej, chyba że ubiegają się o przyjęcie na 
kierunek inny niż zadeklarowany w I naborze.  
Natomiast kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w wyznaczonym terminie w I naborze 
lub złożyli rezygnację ze studiów, wnoszą ponownie opłatę rekrutacyjną.   

 kandydaci, którzy nie brali udziału w rekrutacji na studia stacjonarne w I naborze, 
zobowiązani są do dokonania pełnej rejestracji w IRK, tj. założenia konta, poprawnego 
wypełnienia profilu, wybrania kierunku w II naborze, wpisania wyników z przedmiotów 
kierunkowych dla każdego zadeklarowanego kierunku osobno oraz wniesienia opłaty 
rekrutacyjnej.  

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy 
kierunek osobno. Dla każdego wybranego kierunku system generuje inny, indywidualny numer 
rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.  
 

W tym terminie rejestrują się kandydaci:  
● z tzw. nową maturą zdawaną od 2005 r.,  
● z tzw. starą maturą zdawaną do 2004 r.  wraz z zaświadczeniem o wynikach z egzaminu: 

̄ maturalnego z poszczególnych przedmiotów kierunkowych, wydanym przez OKE lub 
̄ wstępnego zdanego nie wcześniej niż w 2015 r. w UMW lub innej uczelni medycznej 

(informację o uznawaniu tych zaświadczeń zamieszczono na stronie rekrutacji). 
● laureaci/finaliści/uczestnicy ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych,  
● z maturą międzynarodową IB,  
● z maturą europejską EB,  
● cudzoziemcy lub obywatele polscy ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, 

przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z załącznikiem nr 5). 
 

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu 
kwalifikacyjnym na studia stacjonarne wynosi 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. 
Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie 
będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.  

6 września 2018  
do 12 września 2018 

(do godz. 23.59) 

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla każdego kandydata i 
kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni – dotyczy kandydatów, którzy nie brali udziału w I 
naborze na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną oraz 
kandydatów, którzy w I naborze nie złożyli dokumentów w wyznaczonym terminie lub złożyli 
rezygnację  
 

UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 

12 września 2018 
(godz. 12.00) 

Zamknięcie elektronicznej rejestracji (IRK) na studia stacjonarne w II naborze 

12 września 2018 
(do godz. 23.59) 

Ostateczna data wpływu opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla 
każdego kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni – dotyczy kandydatów, którzy 
nie brali udziału w I naborze. oraz kandydatów, którzy nie złożyli dokumentów w I naborze w 
wyznaczonym terminie lub złożyli rezygnację  
 

Brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej do dnia 12 września 2018 skutkuje niedopuszczeniem 
kandydata do dalszych etapów rekrutacji. 
 

UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 
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13 września 2018 
(po godz. 12.00) 

 

I lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie dwóch list kandydatów:  

 listy rankingowej II naboru (lista publikowana tylko raz, zawierająca wszystkich kandydatów, 
którzy spełnili warunki rekrutacji  i dostępna w niezmiennej formie przez cały okres procesu 
rekrutacyjnego na stronie internetowej uczelni oraz w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w II naborze na I rok studiów stacjonarnych,  

od 14 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 18 września 2018 

(w godz.10.00 – 13.00) 
 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z I listy 

zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

18 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

II lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie I listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z I  listy zakwalifikowanych) oraz 

opublikowanie II listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 

wypełniony limit miejsc).  

od 19 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 20 września 2018 

(w godz.10.00 – 13.00) 
 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z II listy 

zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  

 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  
(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

20 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

III lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie II listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z II  listy zakwalifikowanych) 

oraz opublikowanie III listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 

wypełniony limit miejsc).  

od 21 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 24 września 2018 

(w godz.10.00 – 13.00) 
 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z III listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  

 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

24 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

IV lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie III listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z III  listy zakwalifikowanych) 

oraz opublikowanie IV listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 

wypełniony limit miejsc).  
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od 25 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 26 września 2018 

(w godz.10.00 – 13.00) 
 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów  z IV listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

26 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

V lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie IV listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (z IV  listy zakwalifikowanych) 

oraz opublikowanie V listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 

wypełniony limit miejsc).  

od 27 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 28 września 2018 

(w godz.10.00 – 13.00) 
 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z V listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału). 

28 września 2018  
(godz. 14.00) 

Ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych uwzględniającej 

kandydatów zarówno z I jak i z II naboru. 

28 września 2018  
(po godz. 14.00) 

Zakończenie rekrutacji w II naborze. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym I i II naboru na studia stacjonarne i których wynik egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony do liczby punktów kwalifikujących do 
przyjęcia na dany kierunek studiów, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (zgodnie z załącznikiem nr 1).  
 

W tym celu kandydat na studia, po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę punktów na kwalifikującą go do przyjęcia, zobowiązany 
jest do:  

 złożenia osobiście pisemnego wniosku o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej do właściwej Komisji Rekrutacyjnej,  

 przedstawienia dokumentu, poświadczającego poprawiony (kwalifikujący do przyjęcia) wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, 
wydanego przez OKE,  

 spełnienia pozostałych wymagań zawartych w załączniku nr 1 oraz w harmonogramie rekrutacji 2018/2019.  
 

Po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymogów może on zostać przyjęty na I rok studiów odpowiedniego kierunku w ramach obowiązujących 

limitów na dany kierunek.   

Wnioski złożone po 28 września 2018 roku nie będą rozpatrywane. 

 

 *)  Wykaz wymaganych dokumentów, jakie kandydat musi złożyć, w wyznaczonym harmonogramem terminie,  

w siedzibie odpowiedniej WKR:  

• podanie na studia - ankieta osobowa – wydrukowana z IRK i podpisana przez kandydata,  
• oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem) wydawany 

przez OKE lub szkołę, który będzie zwracany po immatrykulacji,  
• kopia świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem),  
• kopia dokumentu tożsamości1 ze zdjęciem (oryginał do wglądu),  
• dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i z wgranym do 

IRK podczas rejestracji elektronicznej (o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG- JPG, o rozdzielczości nie mniejszej 
niż 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku 100 KB),  

•  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.  
 

 Każdy z wymienionych dokumentów ma taką samą ważność, niezłożenie choćby jednego z nich uniemożliwia ubieganie się  
o przyjęcie na I rok studiów na danym kierunku.   
  

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach terminy - podane w harmonogramie - mogą ulec zmianie.   
 

1)  Dokumentem tożsamości jest dla: 

 obywatela polskiego: dowód osobisty, paszport,  

 cudzoziemca: dowód osobisty (dla kandydatów z krajów należących do strefy Schengen i UE), paszport, karta pobytu, polski dokument podróży dla 
cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany.   
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2. Informacje dla kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na kierunki  
lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz farmacji i analityki medycznej  

(dotyczy kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym w Polsce) 
 

13 lipca 2018  
(po godz. 15.00)  
do 19 lipca 2018  
(do godz. 12.00) 

Elektroniczna rejestracja kandydatów 
 

Kandydaci, którzy: 

 brali udział w rekrutacji na studia stacjonarne – rejestracja elektroniczna polega na 
zadeklarowaniu w profilu IRK dodatkowego kierunku na studiach niestacjonarnych oraz 
samodzielnym wpisaniu/przeliczeniu i wpisaniu wyników z przedmiotów kierunkowych dla 
dodanego kierunku  
 

Opłatę rekrutacyjną wnoszą tylko kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek inny niż 
zadeklarowany w naborze na studia stacjonarne.  

 nie brali wcześniej udziału w rekrutacji – rejestracja elektroniczna polega na założeniu 
konta w IRK, wybraniu kierunku studiów, poprawnym wypełnieniu profilu w IRK, wpisaniu 
wyników z przedmiotów kierunkowych, dla każdego zadeklarowanego kierunku 
osobno oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.  

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnoszą opłatę rekrutacyjną za 
każdy kierunek osobno. Dla każdego wybranego kierunku system generuje inny, indywidualny 
numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.  
  

W tym terminie rejestrują się kandydaci:  
● z tzw. nową maturą zdawaną od 2005 r.,  
● z tzw. starą maturą zdawaną do 2004 r.  wraz z zaświadczeniem o wynikach z egzaminu: 

 maturalnego z poszczególnych przedmiotów kierunkowych, wydanym przez OKE lub 

 wstępnego zdanego nie wcześniej niż w 2015 r. w UMW lub innej uczelni medycznej, 
według zamieszczonej na stronie http://www.rekrutacja.umed.wroc.pl  informacji o 
uznawaniu tych zaświadczeń., 

● laureaci/finaliści/uczestnicy ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych 
zgodnie z Uchwałą Senatu UMW nr 1660 z dnia 25.05.2016 r.,  

● z maturą międzynarodową IB,  
● z maturą europejską EB,  
● cudzoziemcy lub obywatele polscy ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, 

przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z załącznikiem nr 5) 
 

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu 
kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne wynosi 30 punktów z każdego przedmiotu 
kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej 
takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na studia 
niestacjonarne.  

19 lipca 2018 

(godz. 12.00) 
Zamknięcie elektronicznej rejestracji (IRK) na studia niestacjonarne w I naborze 

19 lipca 2018 
(do godz. 23.59) 

Ostateczna data wpływu opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla 
każdego kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni. 
 

Brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej do dnia 19 lipca 2018 skutkuje niedopuszczeniem 
kandydata do dalszych etapów rekrutacji. 
  

 UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 

Listy rekrutacyjne publikowane na stronie internetowej uczelni (według kodu rejestracyjnego ID z IRK) nie stanowią  

wiążącego wykazu, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne 

 kandydatów zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów.  

http://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/
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20 lipca 2018 
(po godz. 14.00) 

 

I lista zakwalifikowanych  
do przyjęcia 

Ogłoszenie dwóch list kandydatów:   

 listy rankingowej (lista publikowana tylko raz, zawierająca wszystkich kandydatów, którzy 
spełnili warunki rekrutacji i dostępna w niezmiennej formie przez cały okres procesu 
rekrutacyjnego na stronie internetowej uczelni oraz w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów niestacjonarnych 

od 23 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  

do 25 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z I listy 

zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 
odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

25 lipca 2018 
(po godz. 14.30) 

 

II lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie I listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (z I listy zakwalifikowanych) 
oraz opublikowanie II listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 
wypełniony limit miejsc).  

od 26 lipca 2018 
(w godz.10.00 - 14.00)  

do 27 lipca 2018 
(w godz.10.00 - 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z II listy 
zakwalifikowanych  

do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 
odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

27 lipca 2018 
(po godz. 14.00) 

 

III lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie II listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (z II listy zakwalifikowanych) 
oraz opublikowanie III listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 
wypełniony limit miejsc). 

od 30 lipca 2018 
(w godz.10.00 - 14.00)  

do 31 lipca 2018 
(w godz.10.00 - 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z III listy 
zakwalifikowanych  

do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 
odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

31 lipca 2018 
(po godz. 14.00) 

 

IV lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie III listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (z III listy zakwalifikowanych) 
oraz opublikowanie IV listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 
wypełniony limit miejsc).  
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od 1 sierpnia 2018 
(w godz.10.00 - 14.00) 

do 2 sierpnia 2018 
(w godz.10.00 - 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z  IV listy 

zakwalifikowanych  
do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 
odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

2 sierpnia 2018 
(po godz. 14.00) 

 

V lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie IV listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (z IV listy 
zakwalifikowanych) oraz opublikowanie V listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok 
studiów (o ile nie zostanie wypełniony limit miejsc).  

3 sierpnia – 30 sierpnia 
2018 r. 

Przerwa w pracach WKR 

30 sierpnia 2018 
(po godz. 14.00) 

 

lista uzupełniająca do V 
listy zakwalifikowanych  

do przyjęcia 

Ogłoszenie uzupełniającej listy do listy V osób zakwalifikowanych do przyjęcia  
po uwzględnieniu złożonych rezygnacji. Osoby znajdujące się na tej liście dokonują zapisu w 
dniach 3 i 4 września, razem z osobami zakwalifikowanymi do przyjęcia  
z V listy opublikowanej 2 sierpnia. 

od 3 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00) 

do 4 września 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z V listy 

zakwalifikowanych do 
przyjęcia oraz listy dodatkowej 
do V listy zakwalifikowanych 

do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 
odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

4 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

VI lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie V listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (z V  listy zakwalifikowanych) 
oraz opublikowanie VI listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 
wypełniony limit miejsc).  

od 5 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00) 

do 6 września 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z VI listy 
zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  
 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 
odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

6 września 2018 
(godz. 14.00) 

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych z I naboru . 

6 września 2018 
(po godz. 14.00) 

Zakończenie rekrutacji w I naborze. 
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II nabór na studia niestacjonarne 

6 września 2018 
(od godz. 15.00) 

Rozpoczęcie II naboru – rejestracja elektroniczna w IRK w II naborze obowiązuje wszystkich 
kandydatów, którzy nadal są zainteresowani podjęciem studiów na kierunkach lekarskim, 
lekarsko-dentystycznym, farmacji i analityce medycznej. 
 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z II naboru na danym kierunku publikowane będą 
wyłącznie w sytuacji pojawiania się wolnych miejsc, z powodu rezygnacji osób wcześniej 
przyjętych na studia na tym kierunku. 
 

W przypadku nieopublikowania żadnej listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na danym 
kierunku, opłata rekrutacyjna za II nabór będzie zwracana po zakończeniu procesu rekrutacji.   

od 6 września 2018 
(od godz. 15.00)  

do 12 września 2018 
(do godz. 12.00) 

Elektroniczna rejestracja w II naborze na studia niestacjonarne: 

• kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne 
i którzy w I naborze znajdowali się na liście rankingowej z liczbą punktów niekwalifikującą 
ich do przyjęcia, zobowiązani są do wybrania na swoim profilu w IRK kierunku w II naborze i 
ponownego wpisania wyników z przedmiotów kierunkowych dla każdego 
zadeklarowanego kierunku osobno. 
Ponadto nie wnoszą ponownie opłaty rekrutacyjnej, chyba że ubiegają się o przyjęcie na 
kierunek inny niż zadeklarowany w I naborze.  
Natomiast kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w wyznaczonym terminie w I 
naborze lub złożyli rezygnację ze studiów, wnoszą ponownie opłatę rekrutacyjną.   

• kandydaci, którzy nie brali udziału w rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne  
w I naborze, zobowiązani są do dokonania pełnej rejestracji w IRK, tj. założenia konta, 
poprawnego wypełnienia profilu w IRK, wybrania kierunku w II naborze, wpisania wyników 
z przedmiotów kierunkowych dla każdego zadeklarowanego kierunku osobno oraz 
wniesienia opłaty rekrutacyjnej.  
 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną 
za każdy kierunek osobno. Dla każdego wybranego kierunku system generuje inny, 
indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.  
 

W tym terminie rejestrują się kandydaci:  

 z tzw. nową maturą zdawaną od 2005 r.,  

 z tzw. starą maturą zdawaną do 2004 r.  wraz z zaświadczeniem o wynikach z egzaminu: 

 maturalnego z poszczególnych przedmiotów kierunkowych, wydanym przez OKE lub 

 wstępnego zdanego nie wcześniej niż w 2015 r. w UMW lub innej uczelni medycznej 
(informację o uznawaniu tych zaświadczeń zamieszczono na stronie rekrutacji). 

 laureaci/finaliści/uczestnicy ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych,  

 z maturą międzynarodową IB,  

 z maturą europejską EB,  

 cudzoziemcy lub obywatele polscy ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, 
przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z załącznikiem nr 5). 

 

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu 
kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne wynosi 30 punktów z każdego przedmiotu 
kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej 
takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.  

od 6 września 2018  
do 12 września 2018 

(do godz. 23.59) 

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla każdego 
kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni - dotyczy kandydatów, którzy nie brali 
udziału w I naborze na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną 
oraz kandydatów, którzy nie złożyli dokumentów w I naborze w wyznaczonym terminie lub złożyli 
rezygnację.  
 

UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 
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12 września 2018 

(godz. 12.00) 
Zamknięcie elektronicznej rejestracji (IRK) na studia niestacjonarne w II naborze. 

12 września 2018 
(do godz. 23.59) 

Ostateczna data wpływu opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla 
każdego kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni – dotyczy kandydatów, 
którzy nie brali udziału w procesie rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację 
i analitykę medyczną oraz kandydatów, którzy nie złożyli dokumentów w I naborze w 
wyznaczonym terminie lub złożyli rezygnację  
 

Brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej do dnia 12 września 2018 skutkuje 
niedopuszczeniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji. 
 

 UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 

13 września 2018 
(po godz. 12.00) 

 

I lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie dwóch list kandydatów:   

 listy rankingowej II naboru (lista publikowana tylko raz, zawierająca wszystkich kandydatów, 
którzy spełnili warunki rekrutacji i dostępna w niezmiennej formie przez cały okres procesu 
rekrutacyjnego na stronie internetowej uczelni oraz w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w II naborze na I rok studiów 
niestacjonarnych.  

od 14 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 18 września 2018 

(w godz.10.00 – 13.00) 
 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z I listy 

zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 
odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

18 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

II lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie I listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (z I  listy zakwalifikowanych) 
oraz opublikowanie II listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (o ile nie zostanie 
wypełniony limit miejsc).  

od 19 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 20 września 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z II listy 

zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy  
(w dziekanacie odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach 
odpłatności za usługi edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

20 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

III lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie II listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (z II  listy 
zakwalifikowanych) oraz opublikowanie III listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok 
studiów (o ile nie zostanie wypełniony limit miejsc).  
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od 21 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 24 września 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z III listy 
zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy  
(w dziekanacie odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach 
odpłatności za usługi edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

24 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

IV lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie III listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (z III  listy 
zakwalifikowanych) oraz opublikowanie IV listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok 
studiów (o ile nie zostanie wypełniony limit miejsc).  

od 25 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 26 września 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z IV listy 
zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy  
(w dziekanacie odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach 
odpłatności za usługi edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

26 września 2018 
(po godz. 14.00) 

 

V lista osób 
zakwalifikowanych do 
przyjęcia w II naborze 

Ogłoszenie IV listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (z IV  listy 
zakwalifikowanych) oraz opublikowanie V listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok 
studiów (o ile nie zostanie wypełniony limit miejsc).  

od 27 września 2018 
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 28 września 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z V listy 

zakwalifikowanych do 
przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy  
(w dziekanacie odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach 
odpłatności za usługi edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

28 września 2018 
(godz. 14.00) 

Ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych 
uwzględniającej kandydatów z I i II naboru.  

28 września 2018 
(po godz. 14.00) 

Zakończenie rekrutacji w II naborze. 
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REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
 

Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym I i II naboru na studia niestacjonarne i których wynik 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony do liczby punktów 

kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (zgodnie z załącznikiem 

nr 1).  
 

W tym celu kandydat na studia, po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę punktów na kwalifikującą go do przyjęcia, 

zobowiązany jest do:  

• złożenia osobiście pisemnego wniosku o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej do właściwej Komisji Rekrutacyjnej,  

• przedstawienia dokumentu poświadczającego poprawiony (kwalifikujący do przyjęcia) wynik uzyskany na egzaminie 

dojrzałości wydanego przez OKE,  

• spełnienia pozostałych wymagań zawartych w załączniku nr 1 oraz w harmonogramie rekrutacji 2018/2019.  
 

Po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymogów może on zostać przyjęty na I rok studiów odpowiedniego kierunku w ramach 

obowiązujących limitów na dany kierunek.   
  

Wnioski złożone po 28 września 2018 roku nie będą rozpatrywane.  

  

  *) Wykaz wymaganych dokumentów, jakie kandydat musi złożyć, w wyznaczonym harmonogramem terminie,  

w siedzibie odpowiedniej WKR:  

• podanie na studia - ankieta osobowa – wydrukowana z IRK i podpisana przez kandydata,  

• oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem) wydawany 

przez OKE lub szkołę, który będzie zwracany po immatrykulacji,  

• kopia świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem),  

• kopia dokumentu tożsamości1 ze zdjęciem (oryginał do wglądu),  

• dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i z wgranym do 

IRK podczas rejestracji elektronicznej (o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG- JPG, o rozdzielczości nie mniejszej 

niż 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku 100 KB),  

•  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.  

  

Każdy z wymienionych dokumentów ma taką samą ważność, niezłożenie choćby jednego z nich uniemożliwia ubieganie się  

o przyjęcie na I rok studiów na danym kierunku.   

  

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach terminy - podane w harmonogramie - mogą ulec zmianie.   

 

1)  Dokumentem tożsamości jest dla: 

 obywatela polskiego: dowód osobisty, paszport,  

 cudzoziemca: dowód osobisty (dla kandydatów z krajów należących do strefy Schengen i UE), paszport, karta pobytu, polski dokument podróży dla 

cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany. 
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3. Informacje dla obywateli polskich oraz cudzoziemców posiadających świadectwo/dyplom uzyskane za granicą, 

przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z załącznikiem nr 5 )  

aplikujących na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

Uwaga, świadectwa wymienione w.§ 4 ust 1 pkt 1 lit c) w załączniku nr 5 (tj. świadectwa/dyplomy wydane w krajach spoza: UE, obszaru 
EFTA, OECD, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) wymagają uznania na podstawie decyzji administracyjnej 
kuratora oświaty. 
Decyzja o uznaniu świadectwa za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe 
wydawana jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

 

studia stacjonarne 

21 maja – 11 lipca 2018 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne:  
  

W tym terminie rejestrują się cudzoziemcy lub obywatele polscy ze świadectwem/dyplomem 
uzyskanym za granicą, przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie 
z załącznikiem nr 5).  

4 czerwca – 2 lipca 2018 
Wgranie (załączenie) do IRK skanów świadectw/dyplomów zagranicznych, uprawniających do 
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (określonych w § 4 ust. 1 załącznika nr 5). 

2 lipca 2018 
(do godz. 23.59) 

Ostateczny termin wgrania (załączenia) do IRK skanu świadectwa/dyplomu uzyskanego za 

granicą w celu weryfikacji przez uczelnię.  
Po weryfikacji kandydat otrzyma drogą mailową z systemu IRK informację o 
uznaniu/nieuznaniu dokumentu.  

9 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 12.00) 

Obowiązkowy uczelniany egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców oraz obywateli 
polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, przyjmowanych na warunkach 
obowiązujących obywateli polskich .  
Przystąpienie do egzaminu kandydaci deklarują podczas rejestracji w systemie IRK. 

3 lipca – 11 lipca 2018 
(do godz. 12.00) 

Samodzielne wpisanie/przeliczenie i wpisanie do swojego profilu w IRK punktów/wyników z 
przedmiotów kierunkowych ze świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą dla każdego 
zadeklarowanego kierunku osobno. 
 

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w 
postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne wynosi 30 punktów z każdego przedmiotu 
kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał przynajmniej takiego wyniku, z każdego przedmiotu 
kierunkowego, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym  

3 lipca – 11 lipca 2018 

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla każdego 
kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni.  
  

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnoszą opłatę rekrutacyjną za 
każdy kierunek osobno. Dla każdego wybranego kierunku system generuje inny, indywidualny 
numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.  

11 lipca 2018 
(godz. 12.00) 

Zamknięcie elektronicznej rejestracji (IRK) na studia stacjonarne dla cudzoziemców oraz 
obywateli polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, przyjmowanych na 
warunkach obowiązujących obywateli polskich. 

11 lipca 2018 
(godz. 23.59) 

Ostateczna data wpływu opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla 
kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni.  
 
Brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej do dnia 11 lipca 2018 skutkuje niedopuszczeniem 
kandydata do dalszych etapów rekrutacji. 
  

UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 
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Listy rekrutacyjne publikowane na stronie internetowej uczelni (według kodu rejestracyjnego ID z IRK) nie stanowią wiążącego 
wykazu, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane 

na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów.  

13 lipca 2018  
  

I lista zakwalifikowanych  
do przyjęcia  Ogłoszenie dwóch list kandydatów: 

 listy rankingowej (lista publikowana tylko raz, zawierająca wszystkich kandydatów, którzy 
spełnili warunki rekrutacji i dostępna w niezmiennej formie przez cały okres procesu 
rekrutacyjnego na stronie internetowej uczelni oraz w siedzibie odpowiedniej WKR)  

 I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych   

ok. godz.14.00  
lekarsko-

dentystyczny 

ok. godz.14.30  
farmacja i 
analityka 

medyczna  

ok. godz.15.00  lekarski 

od 16 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 14.00) 

do 18 lipca 2018 
(w godz.10.00 – 13.00) 

 

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z I listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia (w siedzibie odpowiedniej WKR), 

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy (w dziekanacie 
odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne wnosi się w terminach określonych w umowie.  

Kolejne listy ukazywać się będą zgodnie z harmonogramem dla kandydatów  
na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019 

6 września 2018  
( godz. 14.00) 

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na I rok studiów stacjonarnych z I naboru . 

6 września 2018  
(po godz. 14.00) 

Zakończenie rekrutacji w I naborze. 

studia niestacjonarne 

13 lipca 2018  

(po godz. 15.00)  

do 19 lipca 2018  

(do godz. 12.00) 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne:  
Kandydaci, którzy: 

 brali udział w rekrutacji na studia stacjonarne – rejestracja elektroniczna polega na 
zadeklarowaniu w profilu IRK dodatkowego kierunku na studiach niestacjonarnych oraz 
samodzielnym wpisaniu/przeliczeniu i wpisaniu wyników z przedmiotów kierunkowych dla 
dodanego kierunku.  
 

Opłatę rekrutacyjną wnoszą tylko kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek inny niż 
zadeklarowany w naborze na studia stacjonarne.  

 nie brali wcześniej udziału w rekrutacji – rejestracja elektroniczna polega na założeniu 
konta w IRK, wybraniu kierunku studiów, poprawnym wypełnieniu profilu w IRK, 
samodzielnym wpisaniu/przeliczeniu i wpisaniu do swojego profilu w IRK 
punktów/wyników z przedmiotów kierunkowych ze świadectwa/dyplomu uzyskanego za 
granicą, dla każdego zadeklarowanego kierunku osobno oraz na wniesieniu opłaty 
rekrutacyjnej.  

 

W tym terminie rejestrują się  
cudzoziemcy lub obywatele polscy ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, 
przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z załącznikiem nr 5).  
 

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w 
postępowaniu kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne wynosi 30 punktów z każdego 
przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego 
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przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na 
studia niestacjonarne.  

13 lipca – 15 lipca 2018 
Wgranie (załączenie) do IRK skanów świadectw/dyplomów zagranicznych, uprawniających do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (określonych w § 4 ust. 1 załącznika nr 5). 

15 lipca 2018 

(do godz. 23.59) 

Ostateczny termin wgrania (załączenia) do IRK skanu świadectwa/dyplomu uzyskanego za 

granicą w celu weryfikacji przez uczelnię.  
Po weryfikacji kandydat otrzyma drogą mailową z systemu IRK informację o uznaniu/ 

nieuznaniu dokumentu.  

16 lipca 2018  
(godz. 10.00 – 12.00) 

Obowiązkowy uczelniany egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców oraz obywateli 

polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, przyjmowanych na warunkach 

obowiązujących obywateli polskich.  

Przystąpienie do egzaminu kandydaci deklarują podczas rejestracji w systemie IRK. 

13 lipca – 19 lipca 2018 

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK,indywidualny dla każdego 
kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni. 
 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnoszą opłatę rekrutacyjną za 
każdy kierunek osobno. Dla każdego wybranego kierunku system generuje inny, indywidualny 
numer rachunku bankowego, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.  

19 lipca 2018 

(godz. 12.00) 

Zamknięcie elektronicznej rejestracji (IRK) na studia niestacjonarne dla cudzoziemców oraz 
obywateli polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, przyjmowanych na 
warunkach obowiązujących obywateli polskich. 

19 lipca 2018  
(do godz. 23.59) 

Ostateczna data wpływu opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla 
każdego kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni. 
 

Brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej do dnia 19 lipca 2018 skutkuje niedopuszczeniem 
kandydata do dalszych etapów rekrutacji. 
 

 UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 

Listy rekrutacyjne publikowane na stronie internetowej uczelni (według kodu rejestracyjnego ID z IRK) nie stanowią wiążącego 

wykazu, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane 

na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów.  



19 

20 lipca 2018  
(po godz. 14.00) 

 

I lista zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

Ogłoszenie dwóch list kandydatów:   

 listy rankingowej (lista publikowana tylko raz, zawierająca wszystkich kandydatów, którzy 

spełnili warunki rekrutacji i dostępna w niezmiennej formie przez cały okres procesu 

rekrutacyjnego na stronie internetowej uczelni oraz w siedzibie odpowiedniej WKR)  

 I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów niestacjonarnych 

od 23 lipca 2018  
(w godz.10.00 – 14.00)  

do 25 lipca 2018  
(w godz.10.00 – 13.00)  

  

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z I listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *),  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy 
(w dziekanacie odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach 
odpłatności za usługi edukacyjne powinny być wniesione w terminach, które określone 
zostały w umowie.  

Kolejne listy ukazywać się będą zgodnie z harmonogramem dla kandydatów  

na studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 

6 września 2018  
( godz. 14.00) 

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych z I naboru . 

6 września 2018  
(po godz. 14.00) 

Zakończenie rekrutacji w I naborze. 

II nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne 

6 września 2018  
(od godz. 15.00) 

Rozpoczęcie II naboru – rejestracja elektroniczna w IRK w II naborze obowiązuje wszystkich 
kandydatów, którzy nadal są zainteresowani podjęciem studiów na kierunkach lekarskim, 
lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej. 
 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z II naboru na danym kierunku publikowane będą 
wyłącznie w sytuacji pojawiania się wolnych miejsc, z powodu rezygnacji osób wcześniej 
przyjętych na studia na tym kierunku. 
 

W przypadku nieopublikowania żadnej listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na danym 
kierunku, opłata rekrutacyjna za II nabór będzie zwracana po zakończeniu procesu rekrutacji. 
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od 6 września 2018   
(od godz. 15.00)   

do 12 września 2018  
(do godz. 12.00)  

Elektroniczna rejestracja w II naborze na studia stacjonarne/niestacjonarne:  
• kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne 

i którzy  w I naborze znajdowali się na liście rankingowej z liczbą punktów niekwalifikującą 
ich do przyjęcia, zobowiązani są do wybrania na swoim profilu w IRK kierunku w II naborze i 
ponownego wpisania wyników z przedmiotów kierunkowych dla każdego 
zadeklarowanego kierunku osobno . 
Ponadto nie wnoszą ponownie opłaty rekrutacyjnej, chyba że ubiegają się o przyjęcie na 
kierunek inny niż zadeklarowany w I naborze.  
Natomiast kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w wyznaczonym terminie w I 
naborze lub złożyli rezygnację ze studiów, wnoszą ponownie opłatę rekrutacyjną.   

• kandydaci, którzy nie brali udziału w rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne  
w I naborze, zobowiązani są do dokonania pełnej rejestracji w IRK, tj. założenia konta, 
poprawnego wypełnienia profilu, wybrania kierunku w II naborze, samodzielnego 
przeliczenia i wpisania do swojego profilu w IRK punktów/wyników ze 
świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą dla każdego zadeklarowanego kierunku 
osobno  oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.  

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za 
każdy kierunek osobno. Dla każdego wybranego kierunku system generuje inny, indywidualny 
numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.  
  

W tym terminie rejestrują się kandydaci  

cudzoziemcy oraz obywatele polscy ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, 

przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich. 
 

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w 

postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne/niestacjonarne wynosi 30 punktów z 

każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu 

kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie 

rekrutacyjnym na studia stacjonarne/niestacjonarne.  

6 września – 9 września 2018 
Wgranie (załączenie) do IRK skanów świadectw/dyplomów zagranicznych, uprawniających do 
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (określonych w § 4 ust. 1 załącznika nr 5). 

9 września 2018 

(do godz. 23.59) 

Ostateczny termin wgrania (załączenia) do IRK skanu świadectwa/dyplomu uzyskanego za 

granicą w celu weryfikacji przez uczelnię. Po weryfikacji kandydat otrzyma drogą mailową z 

systemu IRK informację o uznaniu/nieuznaniu dokumentu.  

10 września 2018  

( godz.10.00 – 12.00)  

Obowiązkowy uczelniany egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców i obywateli polskich 

ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, przyjmowanych na warunkach 

obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z załącznikiem nr 5)  

Przystąpienie do egzaminu kandydaci deklarują podczas rejestracji w systemie IRK.  

od 6 września 2018 

do 12 września 2018 

(do godz. 23.59) 

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla każdego 
kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni – dotyczy kandydatów,  którzy nie brali 
udziału w procesie rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę 
medyczną oraz kandydatów, którzy nie złożyli dokumentów w I naborze w wyznaczonym terminie 
lub złożyli rezygnację.  
 

UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 

12 września 2018  

(godz. 12.00) 

Zamknięcie elektronicznej rejestracji (IRK) na studia stacjonarne i niestacjonarne dla 
cudzoziemców oraz obywateli polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, 
przyjmowanych na warunkach obowiązujących obywateli polskich. 
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12 września 2018 

(do godz. 23.59) 

Ostateczna data wpływu opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez IRK, indywidualny dla 
każdego kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni – dotyczy kandydatów, 
którzy nie brali udziału w procesie rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację 
i analitykę medyczną  
 

Brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej do dnia 12 września 2018 skutkuje 
niedopuszczeniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji. 
 

UWAGA: Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 

13 września 2018  
(po godz. 12.00)    

I lista osób zakwalifikowanych 
do przyjęcia w II naborze  

Ogłoszenie dwóch list kandydatów:   

 listy rankingowej II naboru (lista publikowana tylko raz, zawierająca wszystkich kandydatów, 
którzy spełnili warunki rekrutacji  i dostępna w niezmiennej formie przez cały okres procesu 
rekrutacyjnego na stronie internetowej uczelni oraz w siedzibie odpowiedniej WKR)  

 I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w II naborze na I rok studiów 

stacjonarnych/niestacjonarnych  

od 14 września 2018   
(w godz.10.00 – 14.00)  
do 18 września 2018    

(w godz.10.00 – 13.00)    

Składanie dokumentów przez 
kandydatów z I listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia 

 składanie kompletu wymaganych dokumentów  *)  
 odbiór decyzji o przyjęciu na I rok studiów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

(w siedzibie odpowiedniej WKR),  

 dokonanie wpisu na I rok studiów, zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, odebranie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy  
(w dziekanacie odpowiedniego wydziału). Opłaty wynikające z umowy o warunkach 
odpłatności za usługi edukacyjne powinny być wniesione w terminach, które określone 
zostały w umowie.  

Kolejne listy ukazywać się będą zgodnie z harmonogramem dla kandydatów 

na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019. 

28 września 2018  
(godz. 14.00) 

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych uwzględniającej 
kandydatów zarówno z I i II naboru . 

28 września 2018  
(po godz. 14.00) 

Zakończenie rekrutacji w II naborze. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
 

Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym I i II naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne i których 
wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony do liczby punktów 
kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (zgodnie z załącznikiem nr 
1).  
 

W tym celu kandydat na studia, po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę punktów na kwalifikującą go do przyjęcia, zobowiązany 
jest do:  

• złożenia osobiście pisemnego wniosku o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej do właściwej Komisji Rekrutacyjnej,  

• przedstawienia dokumentu poświadczającego poprawiony (kwalifikujący do przyjęcia) wynik uzyskany na egzaminie 
dojrzałości wydanego przez OKE,  

• spełnienia pozostałych wymagań zawartych w załączniku nr 1 oraz w harmonogramie rekrutacji 2018/2019.  
 

Po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymogów może on zostać przyjęty na I rok studiów odpowiedniego kierunku w ramach 
obowiązujących limitów na dany kierunek. 
  

Wnioski złożone po 28 września 2018 roku nie będą rozpatrywane 
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 *) Wykaz wymaganych dokumentów, jakie kandydat musi złożyć, w wyznaczonym harmonogramem terminie,  

w siedzibie odpowiedniej WKR:  

 podanie na studia – ankieta osobowa – wydrukowana z IRK i podpisana przez kandydata,  

 oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem) wydawany 
przez OKE lub szkołę, który będzie zwracany po immatrykulacji,  

 kopia świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem),  

 kopia dokumentu tożsamości1 ze zdjęciem (oryginał do wglądu),  

 dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i z wgranym do 
IRK podczas rejestracji elektronicznej (o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG- JPG, o rozdzielczości nie mniejszej 
niż 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku 100 KB),  

 dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.  
  

Każdy z wymienionych dokumentów ma taką samą ważność, niezłożenie choćby jednego z nich uniemożliwia ubieganie się  
o przyjęcie na I rok studiów na danym kierunku.   
  

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach terminy - podane w harmonogramie - mogą ulec zmianie.   
 
1)  Dokumentem tożsamości jest dla: 

 obywatela polskiego: dowód osobisty, paszport,  

 cudzoziemca: dowód osobisty (dla kandydatów z krajów należących do strefy Schengen i UE), paszport, karta pobytu, polski dokument podróży dla 
cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany. 
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