
3) Harmonogram rekrutacji na kierunek lekarski (studia 
niestacjonarne jednolite magisterskie) – studia w języku polskim, na 
których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne 
 

LP ETAPY REKRUTACJI PODSTAWOWEJ –  
tj. tury nr 1 

TERMIN GODZINY UWAGI 

1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK na 
studia 
oraz pierwszy dzień na wniesienie opłaty 
rekrutacyjnej 

7 czerwca 

(środa) 

od 12:00  

2 Ostatni dzień: 
- rejestracji w IRK 
- wnoszenia opłat rekrutacyjnych 

4 września 
(poniedziałek) 

do końca 
dnia  

3 Weryfikacja znajomości języka 
polskiego dla cudzoziemców (dotyczy 
kandydatów, którzy rekrutują się na studia 
w jęz. polskim [wszystkie poziomy studiów] 
i nie posiadają wymaganego dokumentu, 
poświadczającego znajomość języka 
polskiego) 

6 września 
(środa) 
 

9:00 Szczegółowe informacje o formie i 
godzinie egzaminu zostaną 
opublikowane na kontach kandydatów 
w IRK. 
 
 
 

W Pobranie przez system IRK ostatnich opłat 
rekrutacyjnych 

6 września 
(środa) 

do 9:00  

W Utworzenie listy rankingowej przez Komisję 
Rekrutacyjną Wydziału Medycznego. Collegium 
Medicum 

6 września (środa)  od ok. 
godz. 14:00 

 

4 Ogłoszenie wyników kwalifikacji 

 

7 września 

(czwartek) 

12:00 Wyświetlenie na kontach 
kandydatów punktacji oraz tzw. 
„statusu kwalifikacji”: 
- „zakwalifikowany” (kandydat może 
składać dokumenty) 
- „lista rezerwowa” (kandydat oczekuje 
na ewentualne przesunięcie progu 
kwalifikacji w kolejnych turach, chyba, 
że na jego koncie widnieje wyraźny 
komunikat o możliwości złożenia 
dokumentów w pierwszej turze) 
- „niezakwalifikowany” (kandydat nie 
bierze dalszego udziału w procesie 
rekrutacji) 

5 Przyjmowanie 
dokumentów od 
kandydatów na studia 

I termin 8, 11 września 
(piątek, 
poniedziałek) 

 Informacja o miejscach i godzinach 
przyjmowania dokumentów zostanie 
podana na kontach kandydatów w 
IRK oraz ewentualnie dodatkowo na 
stronie www.uksw.edu.pl/kandydaci/ 

 
 

6 Przesunięcie progu kwalifikacji na II termin 
(dokonywane przez komisję rekrutacyjną w 
przypadku niewypełnienia limitu miejsc). 
 

W systemie IRK na kontach kandydatów 
zostanie podana informacja dla osób, które 
będą mogły składać dokumenty w II 
terminie 

15 września 
(piątek) 
 

do 18:00 
 

Informacja zostanie podana, o ile 
komisja rekrutacyjna zdecyduje o 
przeprowadzeniu drugiej tury 

7 Przyjmowanie 
dokumentów od 
kandydatów na studia (tylko 
w przypadku niewypełnienia 
limitów miejsc w pierwszym 
terminie – wg decyzji komisji 
rekrutacyjnej) 
 

 

II 
termin 

18, 19 września 
(poniedziałek, 
wtorek)  
 

 Informacja o miejscach i godzinach 
przyjmowania dokumentów zostanie 
podana na kontach kandydatów w 
IRK oraz ewentualnie dodatkowo na 
stronie www.uksw.edu.pl/kandydaci/ 

 
 

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc Komisja Rekrutacyjna Wydziału Medycznego.CM może zorganizować kolejne 
terminy przyjmowania dokumentów lub przeprowadzić – za zgodą prorektora nadzorującego rekrutację na studia - 
rekrutację dodatkową (turę nr 2). Szczegółowe komunikaty będą aktualizowane przez Komisję Rekrutacyjną WMCM na 
kontach kandydatów w systemie IRK. 

 

http://www.uksw.edu.pl/kandydaci/
http://www.uksw.edu.pl/kandydaci/

