
WAŻNE INFORMACJE - IMPORTANT INFORMATION 

ID możesz znaleźć na swoim koncie w Dream Apply pod imieniem i nazwiskiem. 

ID can be found on your Dream Apply account under your name. 

 

Pamiętaj, że zakwalifikowanie nie oznacza jeszcze przyjęcia na studia.  

Dokonaj opłaty za pierwszy semestr studiów zgodnie z rozporządzeniem: 

https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/ZkYAd7/115_zm_97_wys_oplat_za_studia_dla_osob_rozpocz

yn_nauke_w_czesci_torunskiej_w_2019_20_zal_2.pdf 

 

Remember, status accepted does not yet mean that you are admitted.  

Pay for the studies accordingly to the Regulation (find the name of your programme): 

https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/ZkYAd7/115_zm_97_wys_oplat_za_studia_dla_osob_rozpocz

yn_nauke_w_czesci_torunskiej_w_2019_20_zal_2.pdf 

 

Zaproszenia w celu uzyskania wizy będą wysyłane na adres podany w Dream Apply po 

wpłynięciu opłaty za studia na konto Uniwersytetu. Jeśli zaproszenie ma zostać wysłane na 

inny adres niż podany w Dream Apply proszę uzupełnić adres tu: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10O-

NoyHwRrS3HKnMDPgLRRqOMuc3mBozVKr2hn9bPeM/edit?usp=sharing 

Invitations for VISA will be sent to the address provided in your Dream Apply account. 

If the invitation should be sent to another address, go here and fill the form: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10O-

NoyHwRrS3HKnMDPgLRRqOMuc3mBozVKr2hn9bPeM/edit?usp=sharing 

Przyjęcie na studia następuje po okazaniu oryginałów dokumentów w biurze rekrutacji, 

pokój 509 w ostatnim tygodniu września. Dokładne daty i godziny przyjęć będą podane na 

początku września. 

Admission to studies occurs after providing original documents in our office 509 in 

Rectorate on the last week of September. Information on the dates will be provided at 

the beginning of September. 

W przypadku wniosku o obniżenie opłaty za studia dla osób w trudnej sytuacji materialnej 

należy najpierw: 

https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/ZkYAd7/115_zm_97_wys_oplat_za_studia_dla_osob_rozpoczyn_nauke_w_czesci_torunskiej_w_2019_20_zal_2.pdf
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- złożyć uzupełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody z co najmniej 

3 ostatnich miesięcy 

- otrzymać informację o uzyskanej zgodzie Rektora 

- wpłacić obniżoną kwotę 

- oczekiwać na zaproszenie 

Akademik – pełnej opłaty za akademik należy dokonać po przyjeździe na studia. Ceny mogą 

różnić się w zależności od standardu pokoju. Informacji udzieli Dział Domów Studenckich i 

Hoteli Asystenckich. Ceny w zależności od pokoju wahają się między 290 zł – 650 zł. 

To book a room you have to pay 270 PLN of pre-payment to the account provided in 

the invitation letter. The prices of rooms differ depending on the room and start with 

290 PLN end with 650 PLN. More information will be provided to you at the beginning 

of October. 

Jeśli nie ma Cię na liście napisz na studywithncu@umk.pl 

Niektóre aplikacje czekają jeszcze na zaopiniowanie przez Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej. Ponadto, część kandydatów ma dosłać brakujące dokumenty. W związku z tym 

może nie być Cię na liście. 

Kandydaci, którzy: 

-nie wpłacili opłaty rekrutacyjnej, 

-nie odpowiadali na wiadomości 

-nie wprowadzili danych lub wymaganych dokumentów 

-nie uzupełnili wymaganych dokumentów 

-aplikowali o przyjęcie na kierunek, który nie zostanie uruchomiony 

-posiadają dokument, który nie uprawnia do podjęcia studiów 

nie zostają zakwalifikowani na studia. Decyzje będą wysyłane na adres korespondencyjny od 

19 sierpnia.  

Proszę pamiętać, że zakwalifikowanie nie oznacza, że kierunek zostanie uruchomiony. 

Candidates who did not pay the admission fee, did not respond to messages, did not 

provide required documents before deadline or have too low GPA or scores are 

rejected. Remember to make sure that your programme will be opened – sometimes 

too small number of candidates is qualified and the programme will not open. 
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