
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora UMK 
              z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 
na kierunki prowadzone w Toruniu 

Studia stacjonarne 
pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 

 
I NABÓR 

 ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
1. Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  
 Kandydaci na kierunki: malarstwo, grafika, 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki 
23.04 (wtorek) – 22.06.2013 r. (sobota) do 
godz. 23:59 

 Kandydaci na kierunki: rzeźba, edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

23.04 (wtorek) – 29.06.2013 r. (sobota) do 
godz. 23:59 

 Kandydaci na pozostałe kierunki 23.04 (wtorek) – 04.07.2013 r. (czwartek) do 
godz. 23:59 

 
2. Egzaminy wstępne  
 Kandydaci na kierunki: malarstwo, grafika, 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki 
 

2.1. kwalifikacja prac plastycznych 24.06.2013 r. (poniedziałek) 
2.2. egzaminy praktyczne 25.06 (wtorek) – 27.06.2013 r. (czwartek) 
 Kandydaci na kierunki: rzeźba, edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
 

2.1. kwalifikacja prac plastycznych 1.07. 2013 r. (poniedziałek) 
2.2. egzaminy praktyczne 2.07 (wtorek) – 5.07.2013 r. (piątek) 
 Kandydaci na kierunek teologia, sp. kapłańska  
2.1. rozmowa kwalifikacyjna 5.07. 2013 r. (piątek) 
 
3. Ogłoszenie wyników  
3.1.1. ogłoszenie list zakwalifikowanych – I etap 9.07.2013 r. (wtorek) godz.14.00 
3.1.2. składanie dokumentów – I etap 10.07. (środa) – 15.07.2013 r. (poniedziałek) 
3.2.1. ogłoszenie list zakwalifikowanych – II etap 16.07.2013 r. (wtorek) godz.14.00 
3.2.2. składanie dokumentów – II etap 17.07. (środa) – 22.07.2013 r. (poniedziałek) 
3.3.1. ogłoszenie list zakwalifikowanych – III etap 23.07.2013 r. (wtorek) godz.14.00 
3.3.2. składanie dokumentów – III etap 24.07. (środa) – 26.07.2013 r. (piątek) 
 

II NABÓR/PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI W RAMACH I NABORU 

 ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
1. Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  
 Kandydaci na kierunki artystyczne 1.08 (czwartek) – 9.09.2013 r. 

(poniedziałek) do godz. 23:59 
 Kandydaci na pozostałe kierunki 1.08 – 13.09.2013 r. (czwartek) do godz. 

23:59 
 
2. Egzaminy wstępne  
 Kandydaci na kierunki artystyczne 10.09 (wtorek) – 13.09.2013 r. (piątek) 
 Kandydaci na kierunek teologia, sp. kapłańska 16.09.2013 r. (poniedziałek) 



 
3. Ogłoszenie wyników  
3.1. ogłoszenie list zakwalifikowanych 16.09.2013 r. (poniedziałek) godz.14.00 
3.2. składanie dokumentów  17.09. (wtorek) – 19.09.2013 r. (czwartek) 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 
 

I NABÓR 
 ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
1. Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 23.04 (wtorek) – 31.07.2013 r. (środa) do 

godz. 23:59 
 
2. Egzaminy wstępne 02.08.2013 r. (piątek) godz. 9:00 
 
3. Ogłoszenie wyników  
3.1. ogłoszenie list zakwalifikowanych 06.08.2013 r. (wtorek) godz.14.00 
3.2. składanie dokumentów  07.08. (środa) – 10.08.2013 r. (sobota) 
 

II NABÓR 
 ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
1. Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 14.08 (środa) – 17.09.2013 r. (wtorek) do 

godz. 23:59 
 
2. Egzaminy wstępne 19.09.2013 r. (czwartek) godz. 9:00 
 
3. Ogłoszenie wyników  
3.1. ogłoszenie list zakwalifikowanych 20.09.2013 r. (piątek) godz.14.00 
3.2. składanie dokumentów  21.09. (sobota) – 24.09.2013 r. (wtorek) 
 

Studia niestacjonarne 
pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia 

 
Kierunki, na których podstawą przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów 
 
 ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
1. Rejestracja,  

wniesienie opłaty rekrutacyjnej 
23.04 (wtorek) – 11.10.2013 r. (piątek) do 
godz. 14:59 

   
2. Składanie dokumentów 24.06 (poniedziałek) - 11.10.2013 r. (piątek) 
 
3. Ogłoszenie wyników od 03.09.2013 r. (wtorek) do 14.10.2013 r. 

(poniedziałek) 
Uruchomienie kierunków następować będzie sukcesywnie po osiągnięciu na danym kierunku 
minimalnego limitu przyjęć.  

 
 
 
 
 



 
 

Kierunki, na których podstawą przyjęcia są egzaminy wstępne 
 

 ETAPY REKRUTACJI NABÓR TERMINY 
1. Rejestracja, wniesienie opłaty 

rekrutacyjnej I 

23.04 (wtorek) – 31.08.2013 r. (sobota) 
do godz. 14:59 

Składanie dokumentów 24.06 (poniedziałek) - 31.08.2013 r. 
(sobota) 

Rejestracja, 
wniesienie opłaty rekrutacyjnej, 
składanie dokumentów 

II 02.09 (poniedziałek) – 21.09.2013 r. 
(sobota) do godz. 14:59 

III 23.09 (poniedziałek) – 11.10.2013 r. 
(piątek) do godz. 14:59 

    
2.  Egzaminy wstępne - rozmowy 

kwalifikacyjne 

I 02.09.2013 r. (poniedziałek) godz. 9:00 
II 23.09.2013 r. (poniedziałek) godz. 9:00 
III 14.10.2013 r. (poniedziałek) godz. 9:00 

    
3. 

Ogłoszenie wyników 
I 03.09.2013 r. (wtorek) godz.14.00 
II 24.09.2013 r. (wtorek) godz.14.00 
III 14.10.2013 r. (poniedziałek) godz.14.00 

Uruchomienie kierunków następować będzie po osiągnięciu na danym kierunku minimalnego limitu 
przyjęć.  

 


