
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 73 Rektora UMK 

        z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego w 2022 roku cudzoziemców 

na studia w Collegium Medicum w Bydgoszczy 
 

STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM 
 

Studia stacjonarne: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia 
 
 

Kierunek 

 

Początek rejestracji 

 

Zakończenie rejestracji 

studia I stopnia: 

- audiofonologia 

- biotechnologia medyczna  

- dietetyka 

- elektroradiologia 

- kosmetologia 

- optyka okularowa z     

    elementami optometrii 

- pielęgniarstwo 

- położnictwo 

- ratownictwo medyczne 

- terapia zajęciowa 

 

studia jednolite magisterskie: 

- analityka medyczna 

- farmacja 

- fizjoterapia 

- kierunek lekarski  

 

 

20.04.2022 r.  

(środa) 

 

31.08.2022 r. 

(środa) 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych  12.09.2022 r. (poniedziałek)                     

Przyjmowanie dokumentów  od 14.09.2022 r. (środa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Studia niestacjonarne: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia 
 

Kierunek 

 

Początek rejestracji 

 

Zakończenie rejestracji 

studia I stopnia: 

- dietetyka  

- elektroradiologia  

- ratownictwo medyczne 

 

studia jednolite magisterskie 

- fizjoterapia 

 

20.04.2022 r.  

(środa) 

 

31.08.2022 r. 

(środa) 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych  12.09.2022 r. (poniedziałek)                          

Przyjmowanie dokumentów  od 14.09.2022 r. (środa) 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne: drugiego stopnia  
 

kierunek Początek rejestracji Zakończenie rejestracji 

studia stacjonarne: 

- biotechnologia medyczna 

- dietetyka  

- kosmetologia 

- optometria 

- pielęgniarstwo 

- położnictwo 

- zdrowie publiczne 

 

studia niestacjonarne: 

- dietetyka 

- pielęgniarstwo 

- położnictwo 

 

20.04.2022 r.  

(środa) 

 

31.08.2022 r. 

(środa) 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych  12.09.2022 r.                          

Przyjmowanie dokumentów  od 14.09.2022 r. 

 
 

 

 

 

 



STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

Studia stacjonarne: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia 
 

Kierunek 

 

Początek rejestracji 

 

Zakończenie rejestracji 

studia I stopnia: 

- pielęgniarstwo 

 

studia jednolite 

magisterskie: 

- farmacja 

- fizjoterapia 

 

 

20.04.2022 r.  

(środa) 

 

14.08.2022 r. 

(niedziela) 

Rozmowa kwalifikacyjna  Na bieżąco 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych  W ciągu 5 dni roboczych od odbytej rozmowy 

kwalifikacyjnej                    

Przyjmowanie dokumentów  od 20.09.2022 r. (wtorek) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studia stacjonarne: jednolite magisterskie, kierunek lekarski 

 

Kierunek 

 

Początek rejestracji 

 

Zakończenie rejestracji 

I TURA  

      studia jednolite     

      magisterskie: 

      - lekarski 

 

20.04.2022 r.  

(środa) 

 

29.05.2022 r. 

(niedziela) 

Test pisemny 01.06.2022 r. (środa) 

Rozmowa kwalifikacyjna 02-06.06.2022 r. (czwartek-poniedziałek) 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych  07.06.2022 r. (wtorek)                          

II TURA 

     studia jednolite     

      magisterskie: 

      - lekarski 

 
08.06.2022 r. 

(środa) 

 

 

03.07.2022 r. 

(niedziela) 

Test pisemny 06.07.2022 r. (środa) 

Rozmowa kwalifikacyjna 07-11.07.2022 r. (czwartek-poniedziałek) 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych 12.07.2022 r. (wtorek) 

III TURA 

      studia jednolite     

      magisterskie: 

      - lekarski 

 

13.07.2022 r. 

(środa) 

 

07.08.2022 r. 

(niedziela) 

Test pisemny 10.08.2022 r. (środa) 

Rozmowa kwalifikacyjna 11-16.08.2022 r. (czwartek-wtorek) 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych 17.08.2022 r. (środa) 

IV TURA 

      studia jednolite     

      magisterskie: 

      - lekarski 

18.08.2022 r. 

(czwartek) 

11.09.2022 r. 

(niedziela) 

Test pisemny 14.09.2022 r. (środa) 

Rozmowa kwalifikacyjna 15-19.09.2022 r. (czwartek-poniedziałek) 



Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych 20.09.2022 r.  (wtorek) 

Przyjmowanie dokumentów od 20.09.2022 r. (wtorek) 

 


