
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na kierunki prowadzone w Toruniu 

 

STUDIA STACJONARNE 

PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE 
PIERWSZA TURA 

 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 

Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  

Kandydaci na kierunki: 

 grafika 

 architektura wnętrz 

2.06 (wtorek) – 11.08.2020 r. (wtorek) 

do godz. 17:59  

Kandydaci na kierunki: 

 konserwacja i restauracja dzieł sztuki, 

 sztuka mediów i edukacja wizualna 

 malarstwo 

2.06 (wtorek) – 16.08.2020 r. (niedziela) 

do godz. 23:59  

Kandydaci na pozostałe kierunki studiów 2.06 (wtorek) – 18.08.2020 r. (wtorek) 

do godz. 23:59  

 

Egzaminy wstępne 

Kandydaci na kierunki: 

 architektura wnętrz 

egzaminy praktyczne: 12.08 (środa) – 13.08.2020 r. (czwartek)  

Kandydaci na kierunek: 

 grafika 

kwalifikacja prac plastycznych 12.08.2020 r. (środa)  

egzaminy praktyczne: 13.08 (czwartek) – 14.08.2020 r. (piątek)  

Kandydaci na kierunki: 

 konserwacja i restauracja dzieł sztuki  

kwalifikacja prac plastycznych 18.08.2020 r. (wtorek)  

egzaminy praktyczne: 18.08 (wtorek) – 20.08.2020 r. (czwartek)  

Kandydaci na kierunki: 

 sztuka mediów i edukacja wizualna 

kwalifikacja prac plastycznych 18.08.2020 r. (wtorek)  

egzaminy praktyczne: 19.08 (środa) – 20.08.2020 r. (czwartek)  

Kandydaci na kierunki: 

 malarstwo 

egzaminy praktyczne: 18.08 (wtorek) – 19.08.2020 r. (środa)  

Kandydaci na kierunek: 

 teologia, sp. kapłańska 

rozmowa kwalifikacyjna 20.08.2020 r. (czwartek)  

 

Ogłoszenie wyników  

I etap ogłoszenie list zakwalifikowanych 24.08.2020 r. (poniedziałek) godz. 14.00 

składanie dokumentów 25.08 (wtorek) – 29.08.2020 r. (sobota) 

II etap ogłoszenie list zakwalifikowanych 01.09.2020 r. (wtorek) godz. 14.00 

składanie dokumentów 02.09 (środa) – 03.09.2020 r. (czwartek) 

III etap ogłoszenie list zakwalifikowanych 07.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 14.00 

składanie dokumentów 08.09 (wtorek) – 09.09.2020 r. (środa) 

 

  



TURA UZUPEŁNIAJĄCA 
 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 

Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  

Kandydaci na kierunki: 

 grafika, 

 architektura wnętrz 

14.09 (poniedziałek) – 30.09.2020 r. (środa) 

do godz. 23:59 

Kandydaci na pozostałe kierunki, w tym 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki,  

sztuka mediów i edukacja wizualna, 

malarstwo, 

14.09 (poniedziałek) – 02.10.2020 r. (wtorek) 

do godz. 23:59 

 

Egzaminy wstępne*  

Kandydaci na kierunki artystyczne:  

 grafika 

kwalifikacja prac plastycznych 02.10.2020 r. (piątek) 

egzaminy praktyczne 02.10 (piątek)  03.10.2020 r. (sobota)  

Kandydaci na kierunki artystyczne:  

 architektura wnętrz 

egzaminy praktyczne 02.10 (piątek)  03.10.2020 r. (sobota)  

Kandydaci na kierunki artystyczne:  

 konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

 sztuka mediów i edukacja wizualna 

kwalifikacja prac plastycznych 05.10.2020 r. (poniedziałek) 

egzaminy praktyczne 05.10 (poniedziałek) – 06.10.2020 r. (wtorek) 

Kandydaci na kierunki artystyczne:  

 malarstwo 

egzaminy praktyczne 05.10 (poniedziałek) – 06.10.2020 r. (wtorek) 

Kandydaci na kierunek: 

 teologia, sp. kapłańska 

rozmowa kwalifikacyjna 05.10.2020 r. (poniedziałek) 

 

Ogłoszenie wyników  

 ogłoszenie list zakwalifikowanych 07.10.2020 r. (środa) godz. 14.00 

 składanie dokumentów 08.10 (czwartek) – 09.10.2020 r. (piątek) 

* – egzaminy wstępne/rozmowy kwalifikacyjne odbędą się tylko na tych kierunkach, na których 

zostanie ogłoszona tura uzupełniająca  
 

STUDIA STACJONARNE 

DRUGIEGO STOPNIA 
PIERWSZA TURA 

 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 

Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 2.06 (wtorek) – 12.08.2020 r. (środa) 

do godz. 23:59 

 

Egzaminy wstępne/rozmowy kwalifikacyjne 17.08.2020 r. (poniedziałek) 

 

Ogłoszenie wyników  

 ogłoszenie list zakwalifikowanych 18.08.2020 r. (wtorek) godz. 14.00 

 składanie dokumentów 19.08 (środa) – 21.08.2020 r. (piątek) 
 

  



TURA UZUPEŁNIAJĄCA / PRZEDŁUŻENIE W RAMACH PIERWSZEJ TURY 
 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 

Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 26.08 (środa) – 21.09.2020 r. (poniedziałek) 

do godz. 14:59  

 

Egzaminy wstępne/rozmowy kwalifikacyjne 23.09.2020 r. (środa)  

 

Ogłoszenie wyników  

 ogłoszenie list zakwalifikowanych 24.09.2020 r. (czwartek) godz. 14.00  

 składanie dokumentów 25.09 (piątek) – 26.09.2020 r. (sobota)  

* – egzaminy wstępne/rozmowy kwalifikacyjne odbędą się tylko na tych kierunkach, na których 

zostanie ogłoszona tura uzupełniająca  
 

STUDIA NIESTACJONARNE 

PIERWSZEGO STOPNIA I JEDENOLITE MAGISTERSKIE  

ORAZ DRUGIEGO STOPNIA 
 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 

Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 2.06 (wtorek) – 21.09.2020 r. (poniedziałek)  

do godz. 14:59  

Złożenie wymaganych dokumentów 04.08 (wtorek) – 21.09.2020 r. (poniedziałek) 

do godz. 14:59  

 

Egzaminy wstępne/rozmowy kwalifikacyjne 23.09.2020 r. (środa)  

 

Ogłoszenie wyników 24.09.2020 r. (czwartek) godz. 14.00  

 

 


