WAŻNE INFORMACJE
Na liście zakwalifikowanych widnieje ID w celu ochrony Twoich danych osobowych.
ID możesz znaleźć na swoim koncie w Dream Apply pod imieniem i nazwiskiem.
Pamiętaj, że zakwalifikowanie nie oznacza jeszcze przyjęcia na studia.

WASZA DECYZJA
Zdecyduj czy chcesz studiować na UMK i jaki kierunek wybierasz (jeśli aplikowałeś na 2 kierunki)
logując się na konto i zaznaczając odpowiednie pole.
WPŁATA CZESNEGO
Dokonaj opłaty za pierwszy semestr studiów.
Jeśli jesteś zwolniony z opłat za studia, zaloguj się na swoje konto i zaznacz w zadaniu w Dream
Apply „Potwierdzenie opłaty czesnego” status, że nie płacisz za studia.
ZAPROSZENIE
Zaproszenia w celu uzyskania wizy będą wysyłane na adres podany w Dream Apply (po wpłynięciu
opłaty za studia na konto Uniwersytetu dla osób zakwalifikowanych na zasadach odpłatności oraz po
przydzieleniu pokoju przez Dział Domów Studenckich – na stronie Dream Apply pojawi się odrębna
lista z numerem akademika, który został przyznany. O wszystkim poinformujemy mailowo.)
Zaproszenia będą wysyłane od przyszłego tygodnia.
ORYGINAŁY DOKUMENTÓW
Przyjęcie na studia następuje po okazaniu oryginałów dokumentów w biurze rekrutacji, nie martw
się, dokładne daty i godziny przyjęć będą podane na początku września. O wszystkim będziemy
informować mailowo.
Należy pamiętać o uzupełnieniu brakujących dokumentów, w szczególności apostille i/lub legalizacji,
Karty Polaka, decyzji o przyznaniu stypendium, innych dokumentów zwalniających ustawowo z opłat
za studia.
AKADEMIK
Aby zarezerwować pokój należy dokonać przedpłaty w wysokości 270 PLN na konto:
IBAN: PL 73 1160 2202 0000 0003 7691 8210
SWIFT -BIG BPL PW
Należy podać IMIĘ I NAZWISKO oraz kierunek studiów oraz „przedpłata 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 270 zł – 650 zł. Po uzyskaniu przedpłaty (i czesnego)
wyślemy zaproszenie na studia.

PODSUMOWANIE
Kandydaci, którzy:
-nie wpłacili opłaty rekrutacyjnej (nie było wpływu na konto UMK), wpłacili ją za późno lub wpłacili ją
pod innym imieniem i nazwiskiem utrudniającym identyfikację,
-nie odpowiadali na wiadomości,
-nie uzupełnili wymaganych dokumentów,
-aplikowali o przyjęcie na kierunek, który nie zostanie uruchomiony
-posiadają dokument, który nie uprawnia do podjęcia studiów
nie zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji.

W razie pytań skontaktuj się z nami poprzez ankietę Q&A:
https://docs.google.com/document/d/1-LXOUpSFCUuPOQuAeEs5nIQilhZtfpSgMehqviVcUOM/edit?usp=sharing

