STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA
– WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA – TRYB PODSTAWOWY

Studia w Warszawie
Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

14-25 czerwca 2021

1-8 lipca 2021

Początek rejestracji
IRK:

1 maja 2021

1 maja 2021

Koniec rejestracji IRK:

31 maja 2021

20 czerwca 2021

Wniesienie opłaty do:

31 maja 2021

20 czerwca 2021

Sprawdziany:

Dostarczenie
dokumentów
dodatkowych:

Zgodnie z wytycznymi w rozdziale OFERTA EDUKACYJNA

Dostarczenie
świadectwa dojrzałości
do:
9 lipca 2020
Dostarczenie kompletu
dokumentów do:

7 lipca 2021
(kierunek
reżyseria
dźwięku)
9 lipca 2021
(kierunek
reżyseria
dźwięku)

14 lipca 2021

Opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia w Warszawie należy wnieść na indywidualne
konto bankowe wskazane w systemie IRK.

Studia w Białymstoku

Terminy:

– FILIA UMFC W BIAŁYMSTOKU
Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

24-30 czerwca 2021

1-7 lipca 2021

Początek rejestracji
IRK:

1 maja 2021

1 maja 2021

Koniec rejestracji IRK:

31 maja 2021

20 czerwca 2021

Wniesienie opłaty do:

31 maja 2021

20 czerwca 2021

Sprawdziany:

Dostarczenie
dokumentów
dodatkowych:
Dostarczenie kompletu
dokumentów do:

Zgodnie z wytycznymi w rozdziale OFERTA EDUKACYJNA
9 lipca 2021

14 lipca 2021

Opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia w Białymstoku należy wnieść na
indywidualne konto bankowe wskazane w systemie IRK.

Kandydaci, którzy w wyniku procesu rekrutacji znajdą się na liście osób zakwalifikowanych
na studia, winni złożyć w dziekanacie właściwego wydziału, zgodnie z Uchwalą Senatu
UMFC nr 2/20/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 37/294/2020
z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w
roku akademickim 2021/2022, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data
stempla pocztowego), następujące dokumenty:
1. Ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK.
2. Kopię świadectwa dojrzałości wraz z wynikami egzaminów maturalnych – oryginał do
wglądu.
Uwaga dot. tylko kandydatów na kierunek reżyseria dźwięku: Kopię świadectwa
dojrzałości należy dostarczyć w terminie nieprzekraczalnym do 7 lipca 2021 r. Lista
osób ostatecznie zakwalifikowanych na studia zostanie opublikowana po weryfikacji
wyniku egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki.
3. KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: Kopię dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich –
oryginał do wglądu. W przypadku kandydatów kończących studia pierwszego
stopnia w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021, którzy nie posiadają jeszcze
dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych. Kandydaci na studia
drugiego stopnia muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy licencjata.
4. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów,
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (t. j. Dz. U. 2019,
poz. 1651). Skierowania na badania wydawane są w dziekanatach właściwego
wydziału.
5. Dwie aktualne fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych).

