
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku 2022  dla cudzoziemców  

na kierunki prowadzone w Toruniu  
  

PIERWSZA TURA  

 
 

Kierunek  Początek rejestracji  Zakończenie rejestracji  

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów  
20.04.2022 r.   

(środa)  

05.07.2022 r.   

do godz. 23.59 (wtorek)  

Postępowanie kwalifikacyjne  

Architektura wnętrz (s1) (s2) 

 
07.07-08.07.2022 

 

Grafika (sj)  07.07-08.07.2022 

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)  11.07-13.07.2022 

Malarstwo (sj)  11.07-13.07.2022 

Sztuka mediów i edukacja wizualna 

(s1) (s2) 
11.07-13.07.2022 

Studia pierwszego stopnia i jednolite 

magisterskie prowadzone w języku 

polskim 

 Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna (s1)  

 Pedagogika (s1)  

 Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna (sj)  

 Pedagogika specjalna (sj)  

 Praca socjalna (s1)  

 Teologia sp. kapłańska (sj)  

Studia drugiego stopnia prowadzone w 

języku polskim  

 Analiza danych (s2)  

 Astronomia (s2)  

 Architektura informacji (s2)  

 Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna (s2)  

 Fizyka (s2)  

 Fizyka techniczna (s2)  

 Informatyka (s2)  

 Matematyka (s2)  

 Pedagogika (s2)  

 Wychowanie fizyczne i sport (s2)  

Rozmowa kwalifikacyjna 

12.07.2022 r. (wtorek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studia prowadzone w języku angielskim 

 Management (s1)  

 Economics (s2)  

 Management (s2)  

 Finances and Accounting (s2) 

 International Politics and 

Diplomacy (s2)   

 Physics and Astronomy (s2)  

 Cognitive Science 
 

 

 

Terminy wyznaczane indywidualnie 

 

 Japonistyka (s2)  
Egzamin  

12.07.2022 r. (wtorek)  

Ogłoszenie wyników  

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych 19.07.2022 r. (wtorek), godz. 14.00 

Przyjmowanie dokumentów od 20.07. do 23.09.2022 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURA UZUPEŁNIAJĄCA  

Dla kierunków w języku polskim, dla których zostanie ogłoszony nabór uzupełniający  
  

Kierunek  
Początek 

rejestracji  
Zakończenie rejestracji  

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów  
09.08.2022 r.   

(wtorek)  

09.09.2022 r.   

do godz. 23.59 (piątek)  

Postępowanie kwalifikacyjne  

Architektura wnętrz (s1) (s2) 13.09-14.09.2022 

  

Grafika (sj) 
13.09-14.09.2022 

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)  13.09-14.09.2022 

Malarstwo (sj) 15.09-16.09.2022 

Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1) (s2) 15.09-16.09.2022 

Studia pierwszego stopnia i jednolite 

magisterskie prowadzone w języku polskim 

 Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna (s1)  

 Pedagogika (s1)  

 Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna (sj)  

 Pedagogika specjalna (sj)  

 Praca socjalna (s1)  

 Teologia sp. kapłańska (sj)  

Studia drugiego stopnia prowadzone w 

języku polskim 

 Analiza danych (s2)  

 Architektura informacji (s2)  

 Astronomia (s2)  

 Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna (s2)  

 Fizyka (s2)  

 Fizyka techniczna (s2)  

 Informatyka (s2)  

 Wychowanie fizyczne i sport (s2)  

Rozmowa kwalifikacyjne odbędą się tylko na 

tych kierunkach, na których zostanie 

ogłoszona tura uzupełniająca 

13.09.2022 

Japonistyka (s2) 
Egzamin pisemny i ustny  

13.09.2022 r. (wtorek)  
 

Ogłoszenie wyników  

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych   19.09.2022 r. (poniedziałek), godz.14.00 

Przyjmowanie dokumentów   od 20.09. do 23.09.2022 r. 



  

 

TURA UZUPEŁNIAJĄCA  

Dla kierunków w języku angielskim, dla których zostanie ogłoszony nabór uzupełniający 
  

Kierunek  Początek rejestracji  Zakończenie rejestracji  

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów  
09.08.2022 r.   

(wtorek)  

19.08.2022 r.   

do godz. 23.59 (piątek)  

Postępowanie kwalifikacyjne  

 Management (s1)  

 Economics (s2)  

 Management (s2)  

 Finances and Accounting (s2) 

 International Politics and 

Diplomacy (s2)   

 Physics and Astronomy (s2)  

 Cognitive Science 

 

Terminy rozmów wyznaczane indywidualnie 

(w terminach 23-31.08.2022) 

Ogłoszenie wyników  

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych 02.09.2022 r. (piątek), godz. 14.00 

Przyjmowanie dokumentów od 05.09. do 23.09.2022 r. 

 

 


