Poz. 223
UCHWAŁA NR 560
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie
i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim
w roku akademickim 2020/2021
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669);
art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz art. 47 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), Senat
Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
W uchwale nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca
2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na
studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na
Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 (Monitor UW z 2019 r.
poz. 198 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale I w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postępowanie rekrutacyjne trwa nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.,
z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc komisja
rekrutacyjna może wyznaczyć w październiku dodatkowe terminy przyjmowania
dokumentów od osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów.”;
2) w dziale I w § 4 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w rekrutacji na studia od
semestru zimowego Rektor może na wniosek komisji rekrutacyjnej właściwej dla
danego kierunku studiów wyrazić zgodę na uruchomienie na tym kierunku rekrutacji
na studia od semestru letniego.”;
3) w dziale II w § 8 po ust. 2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych lub komisji egzaminacyjnych mogą
odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji
elektronicznej.”;

4) w dziale III w rozdziale 2 w § 20 po ust. 5. dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. W zakresie organizacji i trybu przeprowadzenia egzaminów i rozmów
kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 5. stosuje się odpowiednio przepisy ujęte
w § 6, 7 i 8 zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja
2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie
zdalnym, z zastrzeżeniem, że nagrania egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych (w tym
egzaminów i rozmów sprawdzających znajomość języka, w którym odbywają się
studia) obejmujące rejestrację dźwięku i obrazu, dokonane po uprzednim wyrażeniu
przez kandydata zgody na rejestrację egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej,
przechowywane są przez okres 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu lub
rozmowy kwalifikacyjnej.
5b. Komisja rekrutacyjna lub komisja egzaminacyjna przed przystąpieniem do
przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej (w tym egzaminu
i rozmowy sprawdzających znajomość języka, w którym odbywają się studia)
weryfikuje tożsamość kandydatów przystępujących do egzaminu lub rozmowy.”;
5) w dziale III w rozdziale 4 w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prace pisemne z egzaminów wstępnych oraz zapisy video egzaminów lub
rozmów kwalifikacyjnych (w tym egzaminów i rozmów sprawdzających znajomość
języka, w którym odbywają się studia) są udostępniane kandydatom na ich wniosek
do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Wgląd do pracy lub zapisu video następuje w obecności pracownika Uniwersytetu
Warszawskiego.”;
6) w załącznikach nr 1 i 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do
uchwały;
7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor UW: M. Pałys
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 560 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego
stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

1) w załączniku nr 1 do uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie
i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2020/2021
Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów
pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia
na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

wprowadza się następujące zmiany:
„1) I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
a) w punkcie 36. Kierunek studiów: filologia polska, pierwszego stopnia,
stacjonarne,
w podpunkcie 1) Zasady kwalifikacji
fragment:
„Próg kwalifikacji: 55 pkt.”

otrzymuje brzmienie:
„Próg kwalifikacji: 50 pkt.”.

b) po punkcie 102. dodaje się punkty 102a i 102b w brzmieniu:
„102a. Kierunek studiów: pedagogika specjalna
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 5 lat
1) Zasady kwalifikacji
Próg kwalifikacji: 50 pkt.
a) Kandydaci z maturą 2005-2020
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Jeden język obcy
do wyboru z: j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. słowacki,
j. szwedzki, j. portugalski

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia, historia
sztuki, wiedza o
społeczeństwie, geografia,
filozofia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 40%

waga = 15%
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b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Jeden język obcy
do wyboru z: j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia, historia
sztuki, wiedza o
społeczeństwie, geografia,
filozofia

waga = 40%

waga = 15%

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 30%

waga = 15%

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*,
albo
literature and
performance*

Matematyka

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia,
przedmiot z grupy
„sztuka”, psychologia,
antropologia, polityka,
zarządzanie, ekonomia,
geografia, filozofia

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1
waga = 40%

P. wyższy (HL) x 1
waga = 15%

waga = 30%

waga = 15%

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo język L1*

Matematyka

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia, sztuka,
muzyka, ekonomia,
geografia, filozofia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1
waga = 40%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 15%

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski albo język
oryginalny matury*

Matematyka

Jeden język obcy do
wyboru z: j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. słowacki,
j. szwedzki,
j. portugalski

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia, historia
sztuki, wiedza o
społeczeństwie, geografia,
filozofia

waga = 40%

waga = 15%

waga = 30%

waga =15%

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
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102b. Kierunek studiów: pedagogika specjalna
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 5 lat
1) Zasady kwalifikacji
Próg kwalifikacji: 30 pkt.
a) Kandydaci z maturą 2005-2020
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Język polski

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Jeden język obcy
do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. słowacki, j. szwedzki,
j. portugalski

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia, historia
sztuki, wiedza o
społeczeństwie, geografia,
filozofia
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 40%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 15%

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Język polski

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Jeden język obcy
do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia, historia
sztuki, wiedza o
społeczeństwie, geografia,
filozofia

waga = 40%

waga = 15%

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 30%

waga = 15%

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język A*,
albo
literature and
performance*

Matematyka

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia,
przedmiot z grupy
„sztuka”, psychologia,
antropologia, polityka,
zarządzanie, ekonomia,
geografia, filozofia

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1
waga = 40%

P. wyższy (HL) x 1
waga = 15%

waga = 30%

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
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waga = 15%

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Język polski
albo język L1*

Matematyka

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia, sztuka,
muzyka, ekonomia,
geografia, filozofia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1
waga = 40%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 15%

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Język polski albo język
oryginalny matury*

Matematyka

Jeden język obcy do
wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. słowacki,
j. szwedzki,
j. portugalski

Jeden przedmiot
do wyboru z:
biologia, historia, historia
sztuki, wiedza o
społeczeństwie, geografia,
filozofia

waga = 40%

waga = 15%

waga = 30%

waga =15%

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.”

2) II. Studia drugiego stopnia
a) po punkcie 127. dodaje się punkt 127a w brzmieniu:
„127a. Kierunek studiów: studia miejskie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra,
inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.
Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:
maksymalna – 100 pkt.,
minimalny próg kwalifikacji – 40 pkt.
Na punktację składa się:
 ocena eseju (maksymalnie 60 pkt.);
 ocena za rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 20 pkt.);
 punkty za ocenę na dyplomie studiów: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów
drugiego stopnia bądź równoważnych (maksymalnie 20 pkt.):
 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0)
otrzymuje 20 punktów rankingowych;
 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 16 punktów
rankingowych;
 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 12 punktów
rankingowych;
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kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (3,5) – 8 punktów
rankingowych;
kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (3,0) – 4 punkty rankingowe.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę:
 ocena z eseju ukazującego posiadaną wiedzę na temat problemów rozwoju miast
i zainteresowania naukowe kandydata;
 ocena rozmowy kwalifikacyjnej;
 ocena na dyplomie (studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego
stopnia bądź równoważnych).
Kandydat zobowiązany jest do przygotowania eseju (w języku polskim), składającego się z dwóch
części. W pierwszej należy odnieść się do kwestii współczesnych problemów rozwoju miast; w
drugiej przedstawić swoje zainteresowania naukowe.
Zakres poruszanej tematyki i sposób jej ujęcia jest dowolny. Objętość eseju nie może przekroczyć
10 000 znaków (standardowa strona A4 wynosi 1 500 znaków). Esej jest podstawą oceny wiedzy
posiadanej przez kandydata na temat rozwoju miast, umiejętności jej syntetycznej prezentacji oraz
poziomu przygotowania do studiów magisterskich. Jest on punktowany w skali od 0 do 60
punktów (maksymalnie 40 pkt. za część pierwszą i 20 pkt. za drugą).
Kandydat powinien do końca okresu rejestracji w IRK dostarczyć esej w formie elektronicznej
(załączony w IRK, jako plik pdf).
Kolejnym etapem procesu kwalifikacji jest rozmowa z kandydatem, której przedmiotem będą:
 dodatkowe uzasadnienie i rozwinięcie prezentowanych w eseju poglądów,
 wyjaśnienie wątpliwości oceniających esej i sprecyzowanie zainteresowań naukowych
kandydata,
 uzasadnienie wyboru kierunku Studia miejskie.
O kolejności kwalifikacji na studia zadecyduje lista rankingowa, zestawiona według malejącej
sumy punktów rankingowych.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów
Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej stanowi równocześnie potwierdzenie kompetencji
kandydata do studiowania w języku polskim (w przypadku osób nieposiadających honorowanych
przez UW dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie
B2).

2) w załączniku nr 3 do uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie
i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2020/2021
Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia,
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia
na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

wprowadza się następujące zmiany:
„1) I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
a) po punkcie 102. dodaje się punkty 102a i 102b w brzmieniu:
„102a. Kierunek studiów: pedagogika specjalna
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
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Czas trwania: 5 lat
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.
102b. Kierunek studiów: pedagogika specjalna
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 5 lat
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”

2) II. Studia drugiego stopnia
a) po punkcie 127. dodaje się punkt 127a w brzmieniu:
„127a. Kierunek studiów: studia miejskie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”

6

Załącznik nr 2
do uchwały nr 560 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego
stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 4 do uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia
drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021
otrzymuje brzmienie:
„Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia,
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia
na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021
SPIS TREŚCI
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16) Kierunek studiów: chemia medyczna ....................................................................88
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Poziom kształcenia: pierwszego stopnia .................................................................93
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I. Rekrutacja otwarta
1. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
1) Studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim i w języku angielskim,
z zastrzeżeniem pkt. 2.
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin /
rozmowa*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020

24.08.2020
25.08.2020**

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

* dodatkowy egzamin wstępny lub egzamin / rozmowa sprawdzające znajomość języka polskiego / angielskiego (o ile
zostały przewidziane w zasadach rekrutacji na dany kierunek studiów dla wszystkich lub części kandydatów); komisja
rekrutacyjna może również skrócić termin egzaminu / rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale
czasowym; szczegółowa informacja dotycząca egzaminu / rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej
Rekrutacji Kandydatów (IRK)
** możliwy termin w przypadku kierunków studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne

2) Studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne i niestacjonarne w
języku angielskim, na których obowiązują inne niż wymienione w pkt. 1. terminy
postępowania rekrutacyjnego
a) Kierunek studiów: European Politics and Economics
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim

Tura
rekrutacji

I tura

II tura*

Początek
rejestracji

15.04.2020

13.07.2020

Koniec
rejestracji

07.05.2020

12.08.2020

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
angielskiego**

13-14.05.2020

19-21.08.2020***
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Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

19.05.2020

I termin: 20-22.05.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25-26.05.2020
III termin: 27-28.05.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

24.08.2020

I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

III tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzedniej turze
** jeśli dotyczy kandydata
*** komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale
czasowym; szczegółowa informacja dotycząca rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji
Kandydatów (IRK)

b) Kierunek studiów: filologia romańska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

10.09.2020

18.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

c) Kierunek studiów: filologia włoska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Przyjmowanie dokumentów

I termin: 24-25.09.2020

d) Kierunek studiów: filozofia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

13.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

e) Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez komisję
rekrutacyjną

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

f) Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas rwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

g) Kierunek studiów: geografia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin sprawdzający
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

10.08.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

h) Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin sprawdzający
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

10.08.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów

* jeśli dotyczy kandydata

i) Kierunek studiów: hispanistyka stosowana
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

10.09.2020

16.09 2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

j) Kierunek studiów: historia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

k) Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

10.08.2020

10.09.2020

16.09 2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

l) Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
polskiego*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

10.09.2020

16.09 2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 24-25.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

m) Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
polskiego*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

10.09.2020

16.09 2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

n) Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
polskiego**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 24-25.09.2020
03.06.2020

10.09.2020

16.09 2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

o) Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
angielskiego**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 20-22.05.2020
I tura

15.04.2020

07.05.2020

13-14.05.2020

19.05.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25-26.05.2020
III termin: 27-28.05.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 28-30.07.2020

II tura*

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

III tura*

10.08.2020

10.09.2020

16-18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 03-04.08.2020
III termin: 05-06.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzedniej turze
** jeśli dotyczy kandydata

p) Kierunek studiów: Undergraduate Programme in Political Science
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
angielskiego**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 20-22.05.2020
I tura

15.04.2020

07.05.2020

13-14.05.2020

19.05.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25-26.05.2020
III termin: 27-28.05.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 28-30.07.2020

II tura*

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

III tura*

10.08.2020

10.09.2020

16-18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 03-04.08.2020
III termin: 05-06.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzedniej turze
** jeśli dotyczy kandydata
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

2. Studia drugiego stopnia
1) Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium
Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kompetencyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 22-24 09.2020

10.08.2020

12.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25, 28 09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

2) Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Poziom kształcenia: drugiego stopnia na kierunkach: astronomia, bioetyka, biologia, biotechnologia, chemia
(Chemistry), chemia stosowana (rekrutacja na semestr letni), filozofia, fizyka, geografia, geologia
poszukiwawcza, geologia stosowana (rekrutacja na semestr letni), gospodarka przestrzenna, informatyka,
kognitywistyka (Cognitive Science), matematyka, ochrona środowiska, Physics (Studies in English), socjologia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku (chemia stosowana) lub 2 lata (pozostałe kierunki)
a) Rekrutacja na semestr zimowy
Tura
rekrutacji

I tura

II tura***

Początek
rejestracji

03.06.2020

10.08.2020

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

03.07.2020

Zgodnie z terminami na
poszczególne kierunki
studiów partycypujących
w MISMaP

I termin:
17.07.2020*

10.09.2020

Zgodnie z terminami na
poszczególne kierunki
studiów partycypujących
w MISMaP

II termin:
28.07.2020**

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-23.07.2020*
II termin: 29-31.07.2020**
w przypadku niewypełnienia miejsc
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w zakresie kierunków: informatyka, kognitywistyka (Cognitive Science), matematyka
** w zakresie kierunków: bioetyka, filozofia, socjologia
*** w zakresie kierunków: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia (Chemistry), fizyka, geografia, geologia
poszukiwawcza, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska Physics (Studies in English), a także w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc w I turze rekrutacji

b) Rekrutacja na semestr letni (na kierunki studiów: geologia stosowana i chemia stosowana)
Początek
rejestracji

05.01.2021

Koniec
rejestracji

Termin
egzaminu

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

17.01.2021

22.01.2021
(chemia stosowana)

28.01.2021
(chemia stosowana)
08.02.2021
(geologia stosowana)

I termin: 09-10.02.2021
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 11-12.02.2021
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3) Kierunek studiów: administracja
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem
Biura ds. Rekrutacji

12.08.2020

24.08.2020

4) Kierunek studiów: administracja
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem
Biura ds. Rekrutacji

12.08.2020

24.08.2020

5) Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

I tura

Początek
rejestracji

13.07.2020

Koniec
rejestracji

12.08.2020

Rozmowa
kwalifikacyjna*

19-21.08.2020
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Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

24.08.2020

I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020

kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

* komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale
czasowym; szczegółowa informacja dotycząca rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej
Rekrutacji Kandydatów (IRK)

6) Kierunek studiów: archeologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka
polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia
miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* jeśli dotyczy kandydata; komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w
podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca rozmowy zamieszczona zostanie w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

7) Kierunek studiów: archeologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
Ogłoszenie
znajomość języka
wyników
polskiego*

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* jeśli dotyczy kandydata; komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w
podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca rozmowy zamieszczona zostanie w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

37

8) Kierunek studiów: artes liberales
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kompetencyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

9) Kierunek studiów: astronomia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

10) Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)
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11) Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
Ogłoszenie
znajomość języka
wyników
polskiego**

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

27.07.2020

I termin: 24-25.09.2020
II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

w przypadku niewypełnienia
miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

23.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** jeśli dotyczy kandydata

12) Kierunek studiów: bioetyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 29-31.07.2020

I tura

03.06.2020

19.07.2020

24.07.2020

28.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 3-4.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

II tura*

10.08.2020

13.09.2020

18.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

13) Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I tura

03.06.2020

26.06.2020

02.07.2020

17.07.2020

I termin: 20.07-28.08.2020

II tura*

01.09.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc
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II termin: 28-29.09.2020
* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** jeśli dotyczy kandydata

14) Kierunek studiów: biologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

15) Kierunek studiów: biotechnologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

16) Kierunek studiów: chemia (Chemistry)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku polskim i angielskim
a) Rekrutacja na semestr zimowy
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

5.05.2020

21.08.2020

28.08.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

b) Rekrutacja na semestr letni (na studia w języku polskim)
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

5.01.2021

15.01.2021

22.01.2021

28.01.2021

I termin: 1-5.02.2021, 8.-12.02.2021
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 17-19.02.2021
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17) Kierunek studiów: chemia stosowana
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku
Początek
rejestracji

5.01.2021

Koniec
rejestracji

15.01.2021

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

22.01.2021

28.01.2021

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 1-5.02.2021
oraz 8-12.02.2021
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 17-19.02.2021

18) Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.05.2020

I tura

15.04.2020

08.05.2020

22.05.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.05.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 20-22.07.2020

II tura*

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

III tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzedniej turze

19) Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
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II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

20) Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin/rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* w tym również sprawdzające znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin egzaminu/rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja
dotycząca egzaminu/rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

21) Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin sprawdzający
Ogłoszenie
znajomość języka
wyników
polskiego*

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

* jeśli dotyczy kandydata; komisja rekrutacyjna może również skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w
podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca egzaminu zamieszczona zostanie w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
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22) Kierunek studiów: ekonomia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

I tura

II tura*

Początek
rejestracji

03.06.2020

10.08.2020

Koniec
rejestracji

03.07.2020

10.09.2020

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

17.07.2020

I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

23) Kierunek studiów: ekonomia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I tura

03.06.2020

17.07.2020

27.07.2020

I termin: 28-29.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 30.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

24) Kierunek studiów:
- ekonomia
- finanse i rachunkowość
- informatyka i ekonometria
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020

III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

25) Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

05.05.2020

21.08.2020

28.08.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

26) Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

28.07.2020

13.09.2020

18 i 21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

27) Kierunek studiów: europeistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
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II termin: 28-29.09.2020
* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

28) Kierunek studiów: fennistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzaminy
wstępne*

Ogłoszenie
wyników

16.08.2020

15.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzające znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

29) Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

03.08.2020

10.09.2020

15-18.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzający znajomość języka angielskiego

30) Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

03.08.2020

10.09.2020

15-18.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

* w tym również sprawdzający znajomość języka angielskiego

31) Kierunek studiów: filologia bałtycka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

32) Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

07.07.2020

14.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

13.09.2020

18.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 23-24.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

33) Kierunek studiów: filologia iberyjska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzaminy
wstępne*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2010

13.09.2020

18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

34) Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

10.08.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020
* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

35) Kierunek studiów: filologia polska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

36) Kierunek studiów: filologia polska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

37) Kierunek studiów: filologia polskiego języka migowego
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

38) Kierunek studiów: filologia romańska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin / rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

13.07.2020

13.09.2020

18.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

39) Kierunek studiów: filologia romańska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2,5 roku
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

13.07.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

40) Kierunek studiów: filologia rosyjska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

I tura

II tura*

Początek
rejestracji

03.06.2020

10.08.2020

Koniec
rejestracji

07.07.2020

13.09.2020

Egzaminy
wstępne

14.07.2020

18.09.2020

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

17.07.2020

I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

22.09.2020

I termin: 23-24.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

41) Kierunek studiów: filologia włoska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)
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42) Kierunek studiów: filozofia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 29-31.07.2020

I tura

03.06.2020

19.07.2020

28.07.2020

II tura*

10.08.2020

13.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 03-04.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 23-24.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

43) Kierunek studiów: filozofia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

13.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

44) Kierunek studiów: finanse i rachunkowość
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

45) Kierunek studiów: fizyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

46) Kierunek studiów: geografia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

03.06.2020

13.09.2020

18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

47) Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

10.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-24.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

48) Kierunek studiów: geologia stosowana
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

05.01.2021

31.01.2021

08.02.2021

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 09-10.02.2021
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 11-12.02.2021

49) Kierunek studiów: germanistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

50) Kierunek studiów: germanistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

I termin: 24-25.09.2020
10.08.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

51) Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

13.09.2020

18.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

52) Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

13.09.2020

18.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)
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53) Kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

I tura

Początek
rejestracji

15.04.2020

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna**

07.05.2020

13-14.05.2020

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

19.05.2020

I termin: 20-22.05.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25-26.05.2020
III termin: 27-28.05.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura*

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

I termin: 28-30.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 03-04.08.2020
III termin: 05-06.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

III tura*

10.08.2020

10.09.2020

16-18.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzedniej turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka angielskiego (jeśli dotyczy kandydata)

54) Kierunek studiów: Graduate Programme in Political Science
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
predyspozycyjna**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.05.2020

I tura

15.04.2020

07.05.2020

13-14.05.2020

19.05.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25-26.05.2020
III termin: 27-28.05.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 28-30.07.2020

II tura*

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

III tura*

10.08.2020

10.09.2020

16-18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 03-04.08.2020
III termin: 05-06.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzedniej turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka angielskiego (jeśli dotyczy kandydata)
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55) Kierunek studiów: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym;
szczegółowa informacja dotycząca rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
(IRK)

56) Kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

57) Kierunek studiów: historia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
Ogłoszenie
kwalifikacyjna** wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

09.07.2020

14-15.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

15.09.2020

21-22.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24 i 28.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

58) Kierunek studiów: historia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

03.06.2020

10.09.2020

21-22.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

59) Kierunek studiów: historia i kultura Żydów
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
Ogłoszenie
kwalifikacyjna** wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

09.07.2020

14-15.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24 i 28.09.2020

II tura*

10.08.2020

15.09.2020

21-22.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

60) Kierunek studiów: historia sztuki
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
Ogłoszenie
kwalifikacyjna** wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

8-9.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

15.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 22-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
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II termin: 24-25.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

61) Kierunek studiów: historia sztuki
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura
Początek
rekrutacji rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
polskiego**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 20-22.07.2020
I tura

03.06.2020

03.07.2020

08-09.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 22-23.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

15.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** jeśli dotyczy kandydata

62) Kierunek studiów: Humanitarian Action
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim

Tura rekrutacji

Początek rejestracji

Koniec rejestracji

I tura

01.11.2019

15.04.2020

II tura*

01.05.2020

31.08.2020

Terminy ogłoszenia wyników oraz
przyjmowania dokumentów

zgodnie z ustaleniami Konsorcjum NOHA

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

63) Kierunek studiów: hungarystyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzaminy wstępne/
rozmowa kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

16.08.2020

15.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzające znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

64) Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin/rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

65) Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin sprawdzający
Ogłoszenie
znajomość języka
wyników
polskiego*

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* jeśli dotyczy kandydata; komisja rekrutacyjna może również skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w
podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca egzaminu zamieszczona zostanie w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
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66) Kierunek studiów: informatyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I tura

03.06.2020

26.06.2020

01.07.2020

17.07.2020

I termin: 20.07-28.08.2020

II tura*

01.09.2020

10.09.2020

18.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** jeśli dotyczy kandydata

67) Kierunek studiów: informatyka i ekonometria
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

68) Kierunek studiów: International Business Program
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020

I tura

13.07.2020

12.08.2020

24.08.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem
Biura ds. Rekrutacji

69) Kierunek studiów: International Economics
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.05.2020

I tura

15.04.2020

08.05.2020

22.05.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.05.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 20-22.07.2020

II tura*

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

III tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzedniej turze

70) Kierunek studiów: International Economics
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

71) Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

72) Kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
a) Rekrutacja na semestr zimowy

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
polskiego**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 20-22.07.2020
I tura

03.06.2020

03.07.2020

10.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** jeśli dotyczy kandydata

b) Rekrutacja na semestr letni

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 09-11.02.2021
05.01.2021

29.01.2021

04.02.2021

08.02.2021

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 12-13.02.2021

* jeśli dotyczy kandydata

73) Kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

17.07.2020

23.07.2020

28.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 22-23.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

74) Kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

10.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

75) Kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

76) Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

77) Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

78) Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020

I tura

13.07.2020

12.08.2020

19-21.08.2020
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24.08.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020

kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

79) Kierunek studiów: kryminologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka
polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* jeśli dotyczy kandydata; komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w
podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca rozmowy zamieszczona zostanie w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

80) Kierunek studiów: kryminologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
Ogłoszenie
znajomość języka
wyników
polskiego*

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* jeśli dotyczy kandydata; komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w
podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca rozmowy zamieszczona zostanie w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
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81) Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
Ogłoszenie
kwalifikacyjna** wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

07.07.2020

14.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

13.09.2020

18.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 23-24.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

82) Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kompetencyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
rozmowy zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

83) Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

10.08.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020
* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

84) Kierunek studiów: lingwistyka stosowana
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 27-29.2020

I tura

15.06.2020

15.07.2020

20-21.07.2020

27.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 30-31.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 23-24.09.2020

II tura*

01.08.2020

11.09.2020

16-17.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

85) Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem
Biura ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
egzaminu zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

86) Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
sprawdzający
znajomość języka
polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* jeśli dotyczy kandydata; komisja rekrutacyjna może również skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w
podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca egzaminu zamieszczona zostanie w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

87) Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

88) Kierunek studiów: Master in Food Systems
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Poniższe terminy odnoszą się do rejestracji w systemie IRK i dotyczą wyłącznie osób, które chcą podjąć
studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne na etapie
konsorcjalnym.
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w konsorcjum kandydaci rejestrują się
i składają wnioski zgodnie z terminarzem i zasadami opisanymi na stronie: https://mfs-apply.eitfood.eu/.
Tura
rekrutacji

I tura

Początek
rejestracji

15.04.2020

Koniec
rejestracji

30.04.2020

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

8.05.2020

I termin: 11-13.05.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 18-20.05.2020
III termin 25-27.05.2020
kolejne terminy wyznaczone przez komisję
rekrutacyjną

65

II tura

III tura*

30.06.2020

09.09.2020

13.07.2020

20.09.2020

17.07.2020

I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin 27-29.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez komisję
rekrutacyjną

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin 28-30.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez komisję
rekrutacyjną

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II turze

89) Kierunek studiów: matematyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I tura

03.06.2020

26.06.2020

02.07.2020

17.07.2020

I termin: 20.07-28.08.2020

II tura*

01.09.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** jeśli dotyczy kandydata

90) Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
a) Rekrutacja na semestr zimowy
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

16.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 24-25.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

b) Rekrutacja na semestr letni
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

05.01.2021

31.01.2021

05.02.2021

08.02.2021

I termin: 09-10.02.2021

* jeśli dotyczy kandydata

66

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 11-12.02.2021

91) Kierunek studiów: muzykologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

92) Kierunek studiów: nauczanie języków obcych
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
Dokumentów
I termin: 21-23.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

15.07.2020

20.07.2020

II tura*

03.08.2020

10.09.2020

18.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24 i 27.07.2020
III termin: 28-29.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

93) Kierunek studiów: ochrona środowiska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

94) Kierunek studiów: optometria
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

10.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

95) Kierunek studiów: Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka
angielskiego*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

96) Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

97) Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

98) Kierunek studiów: orientalistyka – egiptologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

99) Kierunek studiów: orientalistyka – indologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

100) Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

101) Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

102) Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

103) Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

104) Kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

105) Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)
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106) Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

107) Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

108) Kierunek studiów: pedagogika
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* komisja rekrutacyjna może również skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym;
szczegółowa informacja dotycząca egzaminu zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
(IRK)

109) Kierunek studiów: pedagogika
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* komisja rekrutacyjna może również skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym;
szczegółowa informacja dotycząca egzaminu zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
(IRK)

110) Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* komisja rekrutacyjna może również skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym;
szczegółowa informacja dotycząca egzaminu zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
(IRK)

111) Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020

I tura

13.07.2020

12.08.2020

19-21.08.2020
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24.08.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020

kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

* komisja rekrutacyjna może również skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym;
szczegółowa informacja dotycząca egzaminu zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
(IRK)

112) Kierunek studiów: Physics (Studies in English)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim

Początek
rejestracji

Rozmowa kwalifikacyjna
sprawdzająca znajomość
języka angielskiego*

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

10.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

113) Kierunek studiów: politologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
predyspozycyjna**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I tura

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

I termin: 28-30.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

114) Kierunek studiów: politologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
Ogłoszenie
znajomość języka
wyników
polskiego**
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Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 28-30.07.2020
I tura

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** jeśli dotyczy kandydata

115) Kierunek studiów: polityka społeczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
predyspozycyjna**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

116) Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem
Biura ds. Rekrutacji

12.08.2020

24.08.2020
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117) Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

11.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 21-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

118) Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 21-23.09.2020

10.08.2020

11.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

119) Kierunek studiów: Quantitative Finance
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.05.2020

I tura

15.04.2020

08.05.2020

22.05.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.05.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 20-22.07.2020

II tura*

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

III tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzedniej turze
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

120) Kierunek studiów: Quantitative Finance
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

121) Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem
Biura ds. Rekrutacji

12.08.2020

24.08.2020

122) Kierunek studiów: slawistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)
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123) Kierunek studiów: socjologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

17.07.2020

23.07.2020

28.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

18.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 22-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

124) Kierunek studiów: socjologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura
Początek
rekrutacji rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka
polskiego**

Ogłoszenie Przyjmowanie
wyników
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

17.07.2020

23.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

28.07.2020

I termin: 22-23.09.2020
II tura*

10.08.2020

10.09.2020

18.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** jeśli dotyczy kandydata

125) Kierunek studiów: socjologia cyfrowa
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

10.09.2020

18.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 22-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

* w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)
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126) Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

14.09.2020

21.09 2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

127) Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

10.09.2020

16.09 2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

128) Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

129) Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* komisja rekrutacyjna może również skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym;
szczegółowa informacja dotycząca egzaminu zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
(IRK)

130) Kierunek studiów: studia euroazjatyckie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
predyspozycyjna**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I tura

03.06.2020

13.07.2020

20-22.07.2020

27.07.2020

I termin: 28-30.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 31.07-01.08.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

131) Kierunek studiów: studia miejskie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

03.06.2020

13.09.2020

18-19, 21.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

132) Kierunek studiów: studia regionalne i lokalne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa sprawdzająca
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 22-24.09.2020

3.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

133) Kierunek studiów: studia wschodnie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

10.09.2020

17.09 2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

134) Kierunek studiów: Sustainable Development
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
Ogłoszenie
kwalifikacyjna** wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

01.04.2020

03.07.2020

13-14.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
I termin: 22-24.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25-28.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
* w tym również sprawdzająca znajomość języka angielskiego (jeśli dotyczy kandydata)

135) Kierunek studiów: sztuki społeczne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
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II termin: 28-29.09.2020
* w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

136) Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

07.07.2020

14.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

13.09.2020

18.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 23-24.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)

137) Kierunek studiów: zarządzanie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
egzaminu zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

138) Kierunek studiów: zarządzanie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* jeśli dotyczy kandydata; komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w
podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca rozmowy zamieszczona zostanie w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

139) Kierunek studiów: zarządzanie Big Data
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

* w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
egzaminu zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

140) Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020

I tura

13.07.2020

12.08.2020

19-21.08.2020
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24.08.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020

kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

* w tym również sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata); komisja rekrutacyjna może również
skrócić termin egzaminu do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca
egzaminu zamieszczona zostanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

141) Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19-21.08.2020

24.08.2020

* jeśli dotyczy kandydata; komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w
podanym przedziale czasowym; szczegółowa informacja dotycząca rozmowy zamieszczona zostanie w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

142) Kierunek studiów: zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

03.06.2020

10.09.2020

17-18.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

143) Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

II. Przeniesienia z innych uczelni
1. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
1) Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium
Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie
(w zależności od kierunku dyplomowego)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata lub 5 lat
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 22-24.09.2020

3.06.2020

12.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25, 28.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez komisję
rekrutacyjną

2) Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie na kierunku psychologia (Psychology), studia pierwszego stopnia
na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, chemia medyczna, filozofia, fizyka, geografia,
geologia poszukiwawcza, geologia stosowana, gospodarka przestrzenna, International Studies in Philosophy,
informatyka, kognitywistyka, matematyka, ochrona środowiska, socjologia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 5 lat (psychologia); 3,5 roku (geologia stosowana); 3 lata (pozostałe kierunki)
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

02.09.2020

08.09.2020

18.09.2020

21-22.09.2020

3) Kierunek studiów: administracja
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

12.08.2020

11.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

4) Kierunek studiów: antropozoologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

03.06.2020

10.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

5) Kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

6) Kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

Przyjmowanie dokumentów

7) Kierunek studiów: artes liberales
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

10.09.2020

21.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

8) Kierunek studiów: astronomia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-29.09.2020
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9) Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

10) Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

11) Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

10.08.2020

10.09.2020

22.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

12) Kierunek studiów: biologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

I tura

03.06.2020

03.07.2020

08.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

13) Kierunek studiów: biotechnologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

08.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

14) Kierunek studiów: biotechnologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

I tura

03.06.2020

03.07.2020

08.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

15) Kierunek studiów: chemia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

16) Kierunek studiów: chemia medyczna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

88

17) Kierunek studiów: chemiczna analiza instrumentalna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

18) Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

19) Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I termin: 7-11.09.2020

20) Kierunki studiów:
- ekonomia
- finanse i rachunkowość
- informatyka i ekonometria
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

I termin: 24-25.09.2020
10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

21) Kierunki studiów:
- ekonomia
- finanse i rachunkowość
- informatyka i ekonometria
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

22) Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

23) Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

28.07.2020

17.09.2020

21.09.2020

22.09.2020

23–25.09.2020

24) Kierunek studiów: European Politics and Economics
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

25) Kierunek studiów: europeistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

26) Kierunek studiów: europeistyka – integracja europejska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

27) Kierunek studiów: europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 4 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-29.09.2020

28) Kierunek studiów: fennistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 4 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 24-25.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

29) Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies)
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem
Biura ds. Rekrutacji

12.08.2020

24.08.2020

30) Kierunek studiów: filologia bałtycka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

17.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

31) Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

07.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

13.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 23-24.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

32) Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

17.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

33) Kierunek studiów: filologia nowogrecka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

10.09.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

34) Kierunek studiów: filologia polska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

35) Kierunek studiów: filologia polska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

17.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

36) Kierunek studiów: filologia romańska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

13.07.2020

12.08.2020

24.08.2020

25-31.08.2020
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37) Kierunek studiów: filologia romańska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

13.07.2020

12.08.2020

24.08.2020

25-31.08.2020

38) Kierunek studiów: filologia rosyjska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

I tura

03.06.2020

07.07.2020

14.07.2020

17.07.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 23-24.09.2020

II tura*

10.08.2020

13.09.2020

18.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

39) Kierunek studiów: filologia włoska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

31.08.2020

termin zgodny z
egzaminem poprawkowym
z PNJW dla danego roku

23.09.2020

24-25.09.2020

40) Kierunek studiów: filozofia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24- 25.09.2020

03.06.2020

13.09.2020

23.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28- 29.09.2020

41) Kierunek studiów: filozofia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

03.06.2020

13.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

42) Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

43) Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas rwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

44) Kierunek studiów: fizyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-29.09.2020

45) Kierunek studiów: geografia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

21.09.2020

24-25.09.2020

46) Kierunek studiów: geografia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

21.09.2020

24-25.09.2020

47) Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

22.09.2020

24-25.09.2020

48) Kierunek studiów: geologia stosowana
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

22.09.2020

24-25.09.2020

49) Kierunek studiów: germanistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

10.08.2020

10.09.2020

15.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

50) Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

21.09.2020

24-25.09.2020

51) Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

21.09.2020

24-25.09.2020

52) Kierunek studiów: hispanistyka stosowana
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin sprawdzający
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

3.06.2020

10.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* jeśli dotyczy kandydata

53) Kierunek studiów: historia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

54) Kierunek studiów: historia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

55) Kierunek studiów: historia sztuki
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 22-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

56) Kierunek studiów: historia sztuki
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 22-23.09.2020

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

57) Kierunek studiów: hungarystyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 4 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020

I termin: 24-25.09.2020
II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

58) Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

59) Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

60) Kierunek studiów: informatyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

22.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

61) Kierunek studiów: International Studies in Philosophy
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

23.09.2020

I termin: 24 i 25.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28 i 29.09.2020

62) Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-29.09.2020

Przyjmowanie dokumentów

63) Kierunek studiów: kognitywistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

13.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

64) Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

10.09.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

65) Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

17.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

66) Kierunek studiów: lingwistyka stosowana
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem
Biura ds. Rekrutacji

12.08.2020

24.08.2020

67) Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020

30.08.2020

03.06.2020

04.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

68) Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

69) Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Dodatkowy
egzamin wstępny
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Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 24-25.09.2020
10.08.2020

17.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

70) Kierunek studiów: matematyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

10.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

71) Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 07-08.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 09-10.09.2020

72) Kierunek studiów: muzykologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

16.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

73) Kierunek studiów: nauczanie fizyki
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-29.09.2020

74) Kierunek studiów: ochrona środowiska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

I tura

03.06.2020

03.07.2020

08.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

75) Kierunek studiów: organizowanie rynku pracy
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

76) Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

77) Kierunek studiów: orientalistyka – hebraistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

78) Kierunek studiów: orientalistyka – indologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

79) Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

80) Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

81) Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

82) Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

83) Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

84) Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

85) Kierunek studiów: pedagogika
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

11.09.2020

16.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Przyjmowanie dokumentów

I termin: 24-25.09.2020

86) Kierunek studiów: pedagogika
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

11.09.2020

16.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

87) Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

11.09.2020

16.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

88) Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 5 lat
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

11.09.2020

16.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Przyjmowanie dokumentów

I termin: 24-25.09.2020

89) Kierunek studiów: politologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Przyjmowanie dokumentów

I termin: 23-25.09.2020

90) Kierunek studiów: politologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Przyjmowanie dokumentów

I termin: 23-25.09.2020

91) Kierunek studiów: polityka społeczna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

I termin: 23-25.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

92) Kierunek studiów: praca socjalna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
I termin: 24-25.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

93) Kierunek studiów: praca socjalna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

I termin: 20-22.07.2020
I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
I termin: 24-25.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

94) Kierunek studiów: prawo
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 5 lat
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

12.08.2020

11.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

95) Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

96) Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

97) Kierunek studiów: psychologia (Psychology)
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Studia w języku polskim lub angielskim
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia
miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19.08.2020
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24.08.2020

98) Kierunek studiów: psychologia
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 5 lat
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 25-27.08.2020
w przypadku niewypełnienia
miejsc:
II termin: 28, 31.08.2020
III termin: 1-2.09.2020
IV termin: 3-4.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

I tura

13.07.2020

II tura

uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze według terminów ustalonych przez
komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz kierownikiem Biura
ds. Rekrutacji

12.08.2020

19.08.2020

24.08.2020

99) Kierunek studiów: publikowanie współczesne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

100) Kierunek studiów: publikowanie współczesne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020

101) Kierunek studiów: slawistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

102) Kierunek studiów: socjologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

13.07.2020

17.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

103) Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

01.06.2020

31.08.2020

08.09.2020

09-11.09.2020

104) Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

01.06.2020

31.08.2020

08.09.2020

09-11.09.2020

105) Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
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Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

106) Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies)
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

107) Kierunek studiów: studia wschodnie
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

108) Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
polskiego**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 20-22.07.2020
I tura

03.06.2020

07.07.2020

10.07.2020

13.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

16.09.2020

18.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
I termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** jeśli dotyczy kandydata
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

109) Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

110) Kierunek studiów: Undergraduate Programme in Political Science
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

111) Kierunek studiów: zarządzanie
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

20-22.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

112) Kierunek studiów: zarządzanie
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

17.07.2020

28.07.2020

28-30.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
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113) Kierunek studiów: zarządzanie
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

17.07.2020

28.07.2020

28-30.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

114) Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020

20-22.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

115) Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

17.07.2020

28.07.2020

28-30.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

116) Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

17.07.2020

28.07.2020

28-30.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
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117) Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-29.09.2020

2. Studia drugiego stopnia
1) Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Poziom kształcenia: drugiego stopnia na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia
(Chemistry), filozofia, fizyka, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, Physics (Studies in
English), socjologia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

02.09.2020

08.09.2020

18.09.2020

21-22.09.2020

2) Kierunek studiów: administracja
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

12.08.2020

11.09.2020

23.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

3) Kierunek studiów: astronomia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-29.09.2020
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4) Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

5) Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

6) Kierunek studiów: biologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 24-25.09.2020

7) Kierunek studiów: biotechnologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

I termin: 24-25.09.2020
03.06.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

8) Kierunek studiów: chemia (Chemistry)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku polskim i angielskim
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

15.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

9) Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

10) Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

Przyjmowanie dokumentów

I termin: 7-11.09.2020

11) Kierunek studiów: europeistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

I termin: 23-25.09.2020

12) Kierunek studiów: fennistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

I tura

15.06.2020

08.07.2020

17.07.2020

II tura*

16.08.2020

15.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

13) Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

14) Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

15) Kierunek studiów: filologia bałtycka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

17.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

16) Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
117

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

10.08.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I termin: 24-25.09.2020

17) Kierunek studiów: filologia polska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

I termin: 24-25.09.2020
10.08.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

18) Kierunek studiów: filologia polska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

I termin: 24-25.09.2020
10.08.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

19) Kierunek studiów: filologia romańska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2,5 roku
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

13.07.2020

16.09.2020

23.09.2020

23-25.09.2020

20) Kierunek studiów: filozofia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

03.06.2020

13.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

21) Kierunek studiów: filozofia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

I termin: 24-25.09.2020
03.06.2020

13.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

22) Kierunek studiów: fizyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-29.09.2020

23) Kierunek studiów: geografia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

21.09.2020

24-25.09.2020

24) Kierunek studiów: germanistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

10.08.2020

10.09.2020

15.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020
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25) Kierunek studiów: germanistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

10.08.2020

10.09.2020

15.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

26) Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

21.09.2020

24-25.09.2020

27) Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

21.09.2020

24-25.09.2020

28) Kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

29) Kierunek studiów: Graduate Programme in Political Science
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim

120

Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

30) Kierunek studiów: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

11.09.2020

16.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

31) Kierunek studiów: historia sztuki
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 22-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

32) Kierunek studiów: historia sztuki
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 22-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

33) Kierunek studiów: hungarystyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

I tura

15.06.2020

08.07.2020

17.07.2020

I termin: 20-22.07.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 24-25.09.2020
II tura*

16.08.2020

15.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

34) Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

35) Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

36) Kierunek studiów: International Business Program
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Tura rekrutacji

Początek rejestracji Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

09.07.2020

17.07.2020

20-22.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

37) Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

38) Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

39) Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

40) Kierunek studiów: kryminologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 27-29.07.2020

I tura

03.06.2020

17.07.2020

27.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 30-31.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 21-23.09.2020

II tura*

10.08.2020

11.09.2020

21.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

41) Kierunek studiów: kryminologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 27-29.07.2020

I tura

03.06.2020

17.07.2020

27.07.2020

II tura*

10.08.2020

11.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 30-31.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 21-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

42) Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

10.08.2020

17.09.2020

23.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

43) Kierunek studiów: lingwistyka stosowana
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

07.07.2020

17.07.2020

II tura*

10.08.2020

13.09.2020

22.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
I termin: 23-24.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

44) Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020

Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020

30.08.2020

03.06.2020

04.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

45) Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

46) Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

17.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

47) Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 07-08.09.2020

48) Kierunek studiów: muzykologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 09-10.09.2020

Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

16.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

49) Kierunek studiów: ochrona środowiska
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

50) Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

51) Kierunek studiów: orientalistyka – indologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

52) Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

53) Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
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Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

54) Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

55) Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

56) Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin
wstępny

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

57) Kierunek studiów: pedagogika
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

03.06.2020

11.09.2020

16.09.2020

58) Kierunek studiów: pedagogika
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

11.09.2020

16.09.2020

I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

59) Kierunek studiów: Physics (Studies in English)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-29.09.2020

60) Kierunek studiów: politologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I termin: 23-25.09.2020

61) Kierunek studiów: politologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

I termin: 23-25.09.2020
01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

62) Kierunek studiów: polityka społeczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

I termin: 23-25.09.2020
01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

63) Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 27-29.07.2020

I tura

03.06.2020

17.07.2020

27.07.2020

II tura*

10.08.2020

11.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 30-31.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 21-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

64) Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 27-29.07.2020

I tura

03.06.2020

17.07.2020

27.07.2020

II tura*

10.08.2020

11.09.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 30-31.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 21-23.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

65) Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 20-22 07 2020

03.06.2020

03.07.2020

17.07.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

66) Kierunek studiów: slawistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Ogłoszenie
wyników

10.08.2020

17.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

67) Kierunek studiów: socjologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

17.07.2020

27.07.2020

28.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

22.09.2020

22-23.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

68) Kierunek studiów: socjologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 28-30.07.2020

I tura

03.06.2020

17.07.2020

27.07.2020

28.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

21.09.2020

22.09.2020

22-23.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

69) Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
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Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

01.06.2020

31.08.2020

08.09.2020

09-11.09.2020

70) Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

71) Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

10.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 24-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

72) Kierunek studiów: studia euroazjatyckie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

01.07.2020

31.08.2020

21.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 23-25.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

73) Kierunek studiów: studia regionalne i lokalne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Egzamin sprawdzający
znajomość języka polskiego*

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

12.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

I termin:
22-24.09.2020
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w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 25 i 28.09.2020
* jeśli dotyczy kandydata

74) Kierunek studiów: studia wschodnie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

03.06.2020

13.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

22-25.09.2020

75) Kierunek studiów: Sustainable Development
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna*

Ogłoszenie
wyników

03.06.2020

30.08.2020

03.09.2020

04.09.2020

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 07-08.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 09-10.09.2020

* w tym również sprawdzająca znajomość języka angielskiego (jeśli dotyczy kandydata)

76) Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura
rekrutacji

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Rozmowa
kwalifikacyjna**

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów
I termin: 20-22.07.2020

I tura

03.06.2020

03.07.2020

10.07.2020

13.07.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 23-24.07.2020
III termin: 27-28.07.2020
IV termin: 29-30.07.2020
kolejne terminy wyznaczone przez
komisję rekrutacyjną
I termin: 24-25.09.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

16.09.2020

18.09.2020

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
** w tym również sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata)
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77) Kierunek studiów: zarządzanie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

17.07.2020

28.07.2020

28-30.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

78) Kierunek studiów: zarządzanie
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

17.07.2020

28.07.2020

28-30.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

79) Kierunek studiów: zarządzanie Big Data
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

30.08.2020

04.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 7-11.09.2020
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 14-18.09.2020

80) Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

17.07.2020

28.07.2020

28-30.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze
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81) Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Tura rekrutacji Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

Przyjmowanie dokumentów

I tura

03.06.2020

17.07.2020

28.07.2020

28-30.07.2020

II tura*

10.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

24-25.09.2020

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

82) Kierunek studiów: zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Ogłoszenie wyników

03.06.2020

10.09.2020

23.09.2020

Przyjmowanie dokumentów
I termin: 24-25.09.2020

134

w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 28-29.09.2020

