
 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 38 Rektora UMK 

         z dnia 29 marca 2019 r.  

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego w 2019 roku  

na studia w Collegium Medicum w Bydgoszczy 
 

 

 

Studia stacjonarne: jednolite magisterskie i pierwszego stopnia  
 
 

Kierunek 

 

Początek rejestracji 

 

Zakończenie rejestracji 

 

analityka medyczna 

audiofonologia 

biotechnologia * 

biotechnologia medyczna ** 

dietetyka 

elektroradiologia 

farmacja 

fizjoterapia 

inżynieria biomedyczna 

kierunek lekarski  

kosmetologia 

optyka okularowa z     

    elementami optometrii 

pielęgniarstwo 

położnictwo 

ratownictwo medyczne 

terapia zajęciowa 

 

 

14.05.2019 r.  

(wtorek) 

 

11.07.2019 r.  

(czwartek) 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych  I etap 16.07.2019 r. (wt.), godz. 14.00 

Przyjmowanie dokumentów  I etap 17, 18, 19, 20, 22.07.2019 r.  (śr., czw., pt., sob., pn.) 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych II etap 24.07.2019 r. (śr.), godz. 14.00 

Przyjmowanie dokumentów  II etap 25, 26, 27.07.2019 r. (czw., pt., sob.) 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych  III etap 30.07.2019 r. (wt.), godz. 14.00 

Przyjmowanie dokumentów  III etap 31.07, 01.08, 02.08.2019 r. (śr., czw., pt.) 

Kolejne etapy rekrutacji - w zależności od wypełnionego limitu na dany kierunek informacje będą 

przekazywane na konto kandydata w systemie IRK 

* w przypadku uruchomienia kierunku biotechnologia medyczna, nabór na ten kierunek nie będzie prowadzony 

** nabór zostanie przeprowadzony, jeżeli kierunek zostanie uruchomiony 



Studia niestacjonarne: jednolite magisterskie i pierwszego stopnia 
 
 

Kierunek 

 

Początek rejestracji 

 

Zakończenie rejestracji 

 

farmacja – s. wieczorowe 

fizjoterapia – s. zaoczne 

kierunek lekarski – s. wieczorowe 

kosmetologia – s. zaoczne i 

wieczorowe 

 

14.05.2019 r. (wtorek) 

 

25.07.2019 r. (czwartek) 

 

Ogłoszenie wyników 29.07.2019 r. (poniedziałek)  

Przyjmowanie dokumentów 30.07, 31.07, 01.08, 02.08.2019 r. (wt., śr, czw., pt.) 

Na kierunki studiów niestacjonarnych z niewypełnionym limitem miejsc przewiduje się rekrutację 

uzupełniającą – tzw. II nabór  

 

Uruchomienie kierunków następować będzie sukcesywnie po osiągnięciu na danym kierunku minimalnego 

limitu przyjęć 

 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne: drugiego stopnia  
 

Kierunek 

Rejestracja   

Rozmowa kwalifikacyjna  

 od do 

    fizjoterapia – s. stacjonarne 

 

14.05.2019 r. 

(wtorek) 

 

10.09.2019 r. 

(wtorek) 
12.09.2019 r. (czwartek) 

biotechnologia – s. stacjonarne* 

biotechnologia medyczna – s. 

stacjonarne** 

dietetyka – s. stacjonarne 

fizjoterapia  - s. niestacjonarne 

kosmetologia – s. stacjonarne 

optometria – s. stacjonarne 

pielęgniarstwo – s. stacjonarne i 

niestacjonarne 

położnictwo – s. stacjonarne i 

niestacjonarne 

zdrowie publiczne – s. stacjonarne 

 

14.05.2019 r. 

(wtorek) 

10.09.2019 r. 

(wtorek) 

 

                          - 

Ogłoszenie wyników 13.09.2019 r. (piątek)  

Przyjmowanie dokumentów 16, 17, 18, 19, 20.09.2019 r. (pn., wt., śr., czw., pt.) 

 * w przypadku uruchomienia kierunku biotechnologia medyczna, nabór na ten kierunek nie będzie prowadzony 

** nabór zostanie przeprowadzony, jeżeli kierunek zostanie uruchomiony 
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Studia stacjonarne: anglojęzyczne (odpłatne)  

 

Kierunek 

Rejestracja  

Egzamin 

od do 

kierunek lekarski 

14.05.2019 r. 

(wtorek) 

11.07.2019 r. 

(czwartek) 

 

17.07.2019 r. (śr.) – test 

18.07.2019 r. (czw.) – rozmowa 

kwalifikacyjna 

 

analityka medyczna 

fizjoterapia 

pielęgniarstwo 

19.07.2019 r. (pt.) – rozmowa 

kwalifikacyjna 

Ogłoszenie wyników 22.07.2019 r. (poniedziałek) 

Przyjmowanie dokumentów 23, 24.07.2019 r. (wt., śr.) 

 


