
 

75.0200.124.2017 
 

Zarządzenie nr 129 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 27 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie: szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku 

akademickim 2018/2019 

 

Na podstawie § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego i art. 66 ust. 2 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, oraz § 2 ust. 3 uchwały nr 68/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 

roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz 

studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (z późn. zm.) zarządzam, co 

następuje: 
 

§ 1 
 

1. Ustalam szczegółowy harmonogram organizacji naboru na pierwszy rok studiów w roku 

akademickim 2018/2019, zwany dalej „harmonogramem”. 

2. Harmonogram określa terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności 

terminy: rejestracji i potwierdzania rejestracji kandydatów, przeprowadzania egzaminów wstępnych, 

wprowadzania do Systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ (zwanego dalej „systemem 

ERK”) wymaganych informacji, ogłaszania list rankingowych, wpisów na studia, dostarczania 

dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

§ 2 
 

1. Harmonogram podstawowego naboru na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego  

i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Harmonogram dodatkowych naborów na jednolite studia magisterskie oraz 

studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim określa załącznik nr 2  

do niniejszego zarządzenia. 

2. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o podjęcie kształcenia na kierunku lekarskim  

i lekarsko-dentystycznym na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, dla których w uchwale nr 68/V/2017 Senatu UJ z 31 maja 2017 roku 

określono odrębne limity przyjęć, przez harmonogram podstawowego naboru rozumie się 

harmonogram „nabór lipcowo-sierpniowy” określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Harmonogram rekrutacji prowadzonej zgodnie z § 4 ust. 6 uchwały nr 68/V/2017 Senatu UJ  

z 31 maja 2017 roku określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 
 

1. Rekrutacja na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego 

stopnia prowadzona jest poprzez uruchamianie kolejnych naborów aż do: 

1) wypełnienia ustalonego górnego limitu przyjęć albo 

2) zakończenia ostatniego dodatkowego naboru, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dodatkowy nabór otwiera się, jeżeli: 

1) w poprzednich naborach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub 

2) liczba potwierdzonych rejestracji jest mniejsza od tego limitu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli po zakończeniu przedostatniego dodatkowego naboru na dane studia łączna liczba osób 

dotychczas wpisanych jest mniejsza niż dolny limit przyjęć, nie otwiera się ostatniego dodatkowego 

naboru, a Prorektor UJ ds. dydaktyki podejmuje decyzję o nieuruchomieniu tych studiów w roku 

akademickim 2018/2019. Prorektor UJ ds. dydaktyki może podjąć taką decyzję również na 

wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego. 
 
 

 



2 

 

 

 

4. Jeżeli po zakończeniu ostatniego dodatkowego naboru łączna liczba osób wpisanych na dane studia 

jest mniejsza niż górny limit przyjęć, Prorektor UJ ds. dydaktyki może w uzasadnionych przypadkach 

– na wniosek dziekana złożony w terminie do 26 września 2018 roku – podjąć decyzję 

o  uruchomieniu naboru październikowego, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia 

właściwej realizacji dydaktyki rozpoczynającej się 1 października 2018 roku oraz że osoby przyjęte 

w tym naborze będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru zajęć przewidzianych  

w programie studiów. Harmonogram naboru październikowego na jednolite studia magisterskie oraz 

studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim określa załącznik nr 3  

do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4 
 

1. Szczegółowe informacje o terminach i miejscu egzaminów wstępnych będą przekazywane 

kandydatom za pośrednictwem systemu ERK najpóźniej na dwa dni przed datą rozpoczęcia 

egzaminu. 

2. Osoby niepełnosprawne przystępujące do egzaminów wstępnych mogą składać w Dziale ds. Osób 

Niepełnosprawnych wnioski o dopasowanie formy egzaminu wstępnego do potrzeb wynikających  

z niepełnosprawności wyłącznie po uprzednim odnotowaniu zamiaru złożenia takiego wniosku 

podczas rejestracji w systemie ERK i nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla 

nich terminu rejestracji w danym naborze. 

3. Informacje o: posiadanych wynikach egzaminów maturalnych, osiągnięciach w olimpiadach, ocenach 

z dyplomów, prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych 

kandydaci są zobowiązani wprowadzić do systemu ERK w terminie potwierdzania rejestracji,  

z zastrzeżeniem tych studiów, dla których w załącznikach do niniejszego zarządzenia określono 

inaczej. Nie dotyczy to studiów, dla których podczas rejestracji wymagane jest dostarczenie 

dokumentów do jednostek prowadzących nabór i dla których wprowadzenie tych informacji 

następuje najpóźniej w chwili rejestracji. 

4. Dostarczanie przez kandydatów: 

1) posiadających inną maturę zagraniczną (inną niż matura IB lub matura EB) – skanów 

dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne; 

2) posiadających starą maturę – skanów świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń, o których mowa 

w art. 44zzp ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 2198) lub zaświadczeń o wynikach centralnych egzaminów wstępnych; 

3) skanów zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach 

następować będzie w terminie potwierdzania rejestracji przewidzianym odpowiednio dla danej grupy 

kandydatów, z zastrzeżeniem tych przypadków, dla których w załącznikach do niniejszego 

zarządzenia określono inaczej. 

5. Jeżeli w pierwszej turze wpisów nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji 

kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich przyjęcie, to wpisy kolejnej grupy 

kandydatów następować będą w terminie oznaczonym jako druga tura wpisów. W przypadku 

możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach 

dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych. 

6. Przez termin dostarczania zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych 

przez lekarzy medycyny pracy, należy rozumieć datę wpłynięcia zaświadczenia do jednostki 

prowadzącej wpisy na studia, dla których takie zaświadczenie jest wymagane. 
 

§ 5 
 

Kandydat, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na 

danym kierunku studiów na rok akademicki 2018/2019 oraz którego wynik egzaminu maturalnego  

z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa  

w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest zobowiązany do złożenia  

do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wniosku o uwzględnienie podwyższonego wyniku w odniesieniu 

do tych studiów w terminie do 24 września 2018 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą 

uwzględniane. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

 

 
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak  
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 129 Rektora UJ z 27 grudnia 2017 r. 
 

I. Harmonogram podstawowego naboru na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego  

i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim (wszystkie podane terminy dotyczą 2018 

roku): 

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich: 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE i STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

PRZED PUBLIKACJĄ WYNIKÓW (LISTY RANKINGOWEJ) 

1. Studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone  

w kryteriach kwalifikacji: 

1) kandydaci posiadający maturę: polską (tzw. nową oraz starą) lub IB lub EB: 

a) rejestracja w systemie ERK: 

– MISH i zarządzanie1:   5 czerwca – 3 lipca, do godz. 16.00 

– pozostałe studia:    5 czerwca – 6 lipca, do godz. 12.00 

b) potwierdzanie rejestracji: 

– MISH i zarządzanie:   do 4 lipca, do godz. 12.00 

– pozostałe studia:    do 9 lipca, do godz. 12.00 

c) egzaminy wstępne: 

– MISH i zarządzanie:   6–9 lipca 

– pozostałe studia:    brak egzaminów 

2) kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż matura IB i matura EB): 

a) rejestracja w systemie ERK:   5–25 czerwca, do godz. 12.00 

b) potwierdzanie rejestracji:   do 28 czerwca, do godz. 12.00 

c) dostarczanie do UJ skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne: 

do 2 lipca, do godz. 12.00 

d) egzaminy wstępne: 

– MISH i zarządzanie:   6–9 lipca 

– studia, dla których określono egzamin2: 6–9 lipca 

2. Studia, dla których ranking ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie 

ERK: 

1) rejestracja w systemie ERK:   5 czerwca – 6 lipca, do godz. 12.00 

2) potwierdzanie rejestracji:    do 9 lipca, do godz. 12.00 

PO PUBLIKACJI WYNIKÓW 

1) ogłoszenie listy rankingowej:   13 lipca 

2) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:    16–19 lipca 

b) druga tura wpisów:    20–23 lipca 

c) trzecia tura wpisów:    24–25 lipca 

3) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

       do 6 września3  

                                                 
1  Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i kierunek zarządzanie prowadzony przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

i ESB Business School Reutlingen University. 
2  Studia na Wydziale: Filozoficznym, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu – zgodnie z informacjami w kartach studiów. 
3  W sierpniu zaświadczenia należy składać korespondencyjnie (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub osobiście 

wyłącznie w Dziale Rekrutacji na Studia. 
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

PRZED PUBLIKACJĄ WYNIKÓW (LISTY RANKINGOWEJ) 

1. Studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub/i dla których dla potwierdzenia 

rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów: 

1) rejestracja w systemie ERK:    5 czerwca – 10 lipca  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 12 lipca, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      16–17 lipca 

2. Studia, na które nie ma egzaminu wstępnego oraz dokumenty składane są przy wpisie na studia 

lub dla których ranking ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie 

ERK: 

1) rejestracja w systemie ERK:    5 czerwca – 15 lipca 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 17 lipca, do godz. 12.00 

PO PUBLIKACJI WYNIKÓW 

1) ogłoszenie listy rankingowej:    20 lipca 

2) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     23–25 lipca 

b) druga tura wpisów:     26–27 lipca 

c) trzecia tura wpisów:     30–31 lipca 

3) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

        do 6 września3 

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich: 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE oraz STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO 

STOPNIA 

1) rejestracja w systemie ERK:    10 stycznia – 5 marca 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 8 marca, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      14 marca 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    16 marca 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     19 marca – 4 kwietnia 

b) druga tura wpisów:     5–6 kwietnia 

6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

        do 28 września3 
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II. Harmonogram podstawowego naboru na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego 

i drugiego stopnia prowadzone w językach obcych (wszystkie podane terminy dotyczą 2018 

roku): 

Dla wszystkich osób, niezależnie od posiadanego obywatelstwa oraz zasad podejmowania studiów: 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich – Doctor 

of dental surgery program for high school graduates (DDS) oraz kierunek lekarski, sześcioletni 

program dla absolwentów szkół średnich – Medical doctor program for high school graduates 

(MD) 

1) rejestracja w systemie ERK:    10 stycznia – 7 maja  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 11 maja 

3) egzaminy wstępne: 

a) Kraków:      18 maja 

b) Chicago, IL (USA):     19 maja 

c) Kraków:      30 maja 

d) Oslo (Norwegia), kierunek lekarski:   2 czerwca 

e) Oslo (Norwegia), kierunek lekarsko-dentystyczny: 3 czerwca 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    4 czerwca 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     11 czerwca – 27 lipca 

b) druga tura wpisów:     30 lipca – 3 września 

2. Kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów college’ów/uniwersytetów – Medical 

doctor program for college-university students (MD) 

1) rejestracja w systemie ERK:    10 stycznia – 29 czerwca  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 4 lipca 

3) egzaminy wstępne:      9 kwietnia – 6 lipca 

a) Kraków:      9–12 kwietnia 

b) Toronto (Kanada):     23–24 kwietnia 

c) Chicago, IL (USA):     18–19 maja 

d) Rochester, NY (USA):     18–19 czerwca 

e) Kraków:      2–6 lipca 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    13 lipca 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     16–27 lipca 

b) druga tura wpisów:     30 lipca – 3 września 

STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA 

1) rejestracja w systemie ERK:    10 stycznia – 28 lutego  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 8 marca, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      14 marca 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    16 marca 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     19–28 marca 

6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

  do 28 września3  
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 129 Rektora UJ z 27 grudnia 2017 r. 

I. Harmonogram dodatkowych naborów na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego 

i  drugiego stopnia prowadzone w języku polskim (wszystkie podane terminy dotyczą 2018 

roku): 

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich: 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE oraz STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

A. Nabór lipcowy 

PRZED PUBLIKACJĄ WYNIKÓW (LISTY RANKINGOWEJ) 

1. Studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone  

w kryteriach kwalifikacji: 

1) kandydaci posiadający maturę: polską (tzw. nową oraz starą) lub IB lub EB: 

a) rejestracja w systemie ERK:    do 23 lipca, do godz. 12.00 

b) potwierdzanie rejestracji:    do 24 lipca, do godz. 12.00 

2) kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż matura IB i matura EB): 

a) rejestracja w systemie ERK:    do 18 lipca, do godz. 12.00 

b) potwierdzanie rejestracji:    do 19 lipca, do godz. 12.00 

c) egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie określono egzamin2):  

 23 lipca 

2. Studia, dla których ranking ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie 

ERK: 

1) rejestracja w systemie ERK:    do 23 lipca, do godz. 12.00 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 24 lipca, do godz. 12.00 

PO PUBLIKACJI WYNIKÓW 

1) ogłoszenie listy rankingowej:    26 lipca 

2) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     27–30 lipca 

b) druga tura wpisów:     31 lipca – 1 sierpnia 

3) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):  

 do 6 września3 

B. Nabór sierpniowy 

PRZED PUBLIKACJĄ WYNIKÓW (LISTY RANKINGOWEJ) 

1. Studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone  

w kryteriach kwalifikacji: 

1) kandydaci posiadający maturę: polską (tzw. nową oraz starą) lub IB lub EB: 

a) rejestracja w systemie ERK:    do 11 września 

b) potwierdzanie rejestracji:    do 12 września, do godz. 12.00 
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2) kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż matura IB i matura EB): 

a) rejestracja w systemie ERK:    do 5 września, do godz. 12.00 

b) potwierdzanie rejestracji:    do 6 września, do godz. 12.00 

c) egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie określono egzamin2):  

 10–11 września 

2. Studia, dla których ranking ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie 

ERK: 

1) rejestracja w systemie ERK:    do 11 września 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 12 września, do godz. 12.00 

PO PUBLIKACJI WYNIKÓW 

1) ogłoszenie listy rankingowej:    14 września 

2) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     17–19 września 

b) druga tura wpisów:     20–21 września 

3) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):  

 do 28 września 

C. Nabór wrześniowy 

PRZED PUBLIKACJĄ WYNIKÓW (LISTY RANKINGOWEJ) 

1. Studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone  

w kryteriach kwalifikacji: 

1) kandydaci posiadający maturę: polską (tzw. nową oraz starą) lub IB lub EB: 

a) rejestracja w systemie ERK:    do 23 września 

b) potwierdzanie rejestracji:    do 24 września, do godz. 12.00 

2) kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż matura IB i matura EB): 

a) rejestracja w systemie ERK:    do 19 września 

b) potwierdzanie rejestracji:    do 20 września, do godz. 12.00 

c) egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie określono egzamin2):  

 24 września 

2. Studia, dla których ranking ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie 

ERK: 

1) rejestracja w systemie ERK:    do 23 września 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 24 września, do godz. 12.00 

PO PUBLIKACJI WYNIKÓW 

1) ogłoszenie listy rankingowej:    26 września 

2) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     27–28 września 

3) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

        do 3 października 



8 

 

 

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

A. Nabór sierpniowy 

PRZED PUBLIKACJĄ WYNIKÓW (LISTY RANKINGOWEJ) 

1. Studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub/i dla których dla potwierdzenia 

rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów: 

1) rejestracja w systemie ERK:    do 5 września, do godz. 12.00 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 6 września, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne dla studiów, gdzie określono egzamin: 10–11 września 

2. Studia, na które nie ma egzaminu wstępnego oraz dokumenty składane są przy wpisie na studia, 

lub dla których ranking ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie 

ERK: 

1) rejestracja w systemie ERK:    do 11 września 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 12 września, do godz. 12.00 

PO PUBLIKACJI WYNIKÓW 

1) ogłoszenie listy rankingowej:    14 września 

2) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     17–19 września 

b) druga tura wpisów:     20–21 września 

3) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane): 

 do 28 września 

B. Nabór wrześniowy 

PRZED PUBLIKACJĄ WYNIKÓW (LISTY RANKINGOWEJ) 

1. Studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub/i dla których dla potwierdzenia 

rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów: 

1) rejestracja w systemie ERK:    do 19 września 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 20 września, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie określono egzamin): 24 września 

2. Studia, na które nie ma egzaminu wstępnego oraz dokumenty składane są przy wpisie na studia, 

lub dla których ranking ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie 

ERK: 

1) rejestracja w systemie ERK:    do 23 września 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 24 września, do godz. 12.00 

PO PUBLIKACJI WYNIKÓW 

1) ogłoszenie listy rankingowej:    26 września 

2) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     27–28 września 

3) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

        do 3 października 
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Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich: 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE oraz STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO 

STOPNIA 

A. Nabór marcowo-kwietniowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    6 marca – 14 maja  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 17 maja, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      23 maja 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    25 maja 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     28 maja – 13 czerwca 

b) druga tura wpisów:     14–15 czerwca 

6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):  

 do 28 września3 

B. Nabór majowo-czerwcowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    15 maja – 25 czerwca  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 28 czerwca, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      3–4 lipca 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    6 lipca 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     10–31 lipca 

b) druga tura wpisów:     1–2 sierpnia 

6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):  

 do 28 września3 

C. Nabór lipcowo-sierpniowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    26 czerwca – 27 sierpnia  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 30 sierpnia, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      4–5 września 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    7 września 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     10–19 września 

b) druga tura wpisów:     20–21 września 

6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

        do 3 października 

D. Nabór wrześniowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    28 sierpnia – 10 września  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 13 września, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      17 września 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    18 września 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     19–20 września 

6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

        do 3 października 
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II. Harmonogram dodatkowych naborów na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego 

i drugiego stopnia prowadzone w językach obcych (wszystkie podane terminy dotyczą 2018 

roku): 

Dla wszystkich osób, niezależnie od posiadanego obywatelstwa oraz zasad podejmowania studiów: 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów college’ów/uniwersytetów – Medical 

doctor program for college-university students (MD) 

1) rejestracja w systemie ERK:    do 27 lipca  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 1 sierpnia 

3) egzaminy wstępne:      2–10 sierpnia 

W tym okresie są przeprowadzane bezpośrednie rozmowy w Krakowie oraz za 

pośrednictwem Internetu. Wszystkie szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji rozmów 

kwalifikacyjnych są dokonywane za pośrednictwem Biura Szkoły Medycznej dla 

Obcokrajowców UJ CM. 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    16 sierpnia 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     17 sierpnia – 3 września 

STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA 

A. Nabór marcowo-kwietniowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    1 marca – 9 maja  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 17 maja, do godz. 12.00, 

3) egzaminy wstępne:      23 maja 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    25 maja 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     28 maja – 7 czerwca 

6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):  

 do 28 września3 

B. Nabór majowo-czerwcowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    10 maja – 20 czerwca  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 28 czerwca, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      3–4 lipca 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    6 lipca 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     9–19 lipca 

6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):  

 do 28 września3 

C. Nabór lipcowo-sierpniowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    21 czerwca – 22 sierpnia  

2) potwierdzanie rejestracji:     do 30 sierpnia, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      4–5 września 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    7 września 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     10–20 września 
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6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

        do 3 października 

D. Nabór wrześniowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    23 sierpnia – 5 września 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 13 września, do godz. 12.00 

3) egzaminy wstępne:      17 września 

4) ogłoszenie listy rankingowej:    18 września 

5) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:     19–20 września 

6) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

        do 3 października 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 129 Rektora UJ z 27 grudnia 2017 r. 

Harmonogram naboru październikowego na jednolite studia magisterskie oraz studia 

pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim, o którym mowa w § 3 ust. 4 

zarządzenia (wszystkie podane terminy dotyczą 2018 roku): 

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich: 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE oraz STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO 

STOPNIA 

1) rejestracja w systemie ERK:   do 8 października, do godz. 12.00 

2) potwierdzanie rejestracji:    do 9 października, do godz. 12.00 

3) ogłoszenie listy rankingowej:   11 października 

4) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

a) pierwsza tura wpisów:    12 października 

5) dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez 

lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane):   

       do 18 października 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 129 Rektora UJ z 27 grudnia 2017 r. 

Harmonogram naboru na studia, o którym mowa w § 2 ust. 3 zarządzenia  

(wszystkie podane terminy dotyczą 2018 roku): 

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich: 

A.  Nabór czerwcowo-lipcowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    5 czerwca – 24 lipca 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 26 lipca 

3) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

         11 czerwca – 31 lipca 

B. Nabór sierpniowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    1 sierpnia – 9 września 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 11 września 

3) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

         3–14 września 

C. Nabór wrześniowy 

1) rejestracja w systemie ERK:    17 września – 8 października 

2) potwierdzanie rejestracji:     do 10 października 

3) wpis na studia (dostarczenie do wskazanej jednostki wymaganych dokumentów): 

         19 września – 13 października 


