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Zarządzenie nr 51 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 20 maja 2020 roku 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 

2020 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia naboru  

za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty 

rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy 

rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów 

drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 w związku z czasowym 

ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 2020 roku w sprawie 

szczegółowych warunków prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasad pobierania 

oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku 

akademickim 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w załączniku nr 1 Szczegółowe warunki prowadzenia naboru za pośrednictwem 

systemu i zasady pobierania oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej w części VII Wpis  

na listę studentów po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Rektor na uzasadniony wniosek dziekana może wyrazić zgodę na wpis 

korespondencyjny kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia  

w innych przypadkach, niż określone w ust. 7.”; 
 

2) załącznik nr 3 Szczegółowy harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia; 
 

3) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia; 
 

4) tytuł załącznika nr 5 Harmonogram rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz 

studia pierwszego i studia drugiego stopnia dla cudzoziemców (wszystkie podane 

terminy dotyczą 2020 roku) otrzymuje brzmienie: „Harmonogram rekrutacji  



 

 

 

na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i studia drugiego stopnia 

prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców oraz na studia prowadzone w języku 

obcym dla cudzoziemców oraz osób posiadających polskie obywatelstwo (wszystkie 

podane terminy dotyczą 2020 roku)”. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 



 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora UJ z 20 maja 2020 r. 

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 

 

1. Rekrutacja prowadzona jest poprzez uruchamianie kolejnych tur naboru aż do: 

a) wypełnienia ustalonego górnego limitu przyjęć albo 

b) zakończenia ostatniej dodatkowej tury naboru, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Dodatkową turę naboru otwiera się, jeżeli nie został wypełniony górny limit przyjęć. Rektor 

może podjąć decyzję o nieotwieraniu dodatkowej tury naboru. 

3. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla osób 

posiadających polskie obywatelstwo, która rozpoczyna się od podstawowej tury naboru – 

sierpniowej, rektor na uzasadniony wniosek dziekana może zadecydować o uruchomieniu 

rekrutacji od lipcowej tury naboru. 

4. Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów, dla których nie został osiągnięty 

dolny limit przyjęć na dowolnym etapie postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później 

niż po zakończeniu wpisów w przedostatniej dodatkowej turze przewidzianej 

w harmonogramie. 

5. Jeżeli po zakończeniu ostatniej dodatkowej tury łączna liczba osób wpisanych na dane 

studia jest mniejsza niż górny limit przyjęć, w uzasadnionych przypadkach rektor może 

wyrazić zgodę na uruchomienie październikowej tury naboru na wniosek dziekana. 

Wniosek powinien zostać złożony z zachowaniem zasad określonych w § 2 ust. 3 uchwały. 

Harmonogram dodatkowej tury październikowej ustala rektor. 

6. Harmonogram rekrutacji na studia, o których mowa w § 14 ust. 11 i § 15 ust. 10 załącznika 

nr 1 do uchwały, ustala rektor. Następnie dział publikuje harmonogram na stronie 

www.rekrutacja.uj.edu.pl. Postępowanie rekrutacyjne na te studia prowadzone jest zgodnie 

z ustalonym harmonogramem nie dłużej niż do dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia 

zajęć lub do wypełnienia określonego uchwałą górnego limitu. 

7. Informacje o posiadanych wynikach egzaminów maturalnych, osiągnięciach w olimpiadach 

i konkursach, posiadanych ocenach z dyplomów, prac i egzaminów dyplomowych oraz 

średnich ocen z ukończonych studiów kandydaci są zobowiązani wprowadzić do systemu 

w terminie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych. 

8. Wczytywanie do systemu przez kandydatów: 

a) posiadających inną maturę zagraniczną – skanów dokumentów poświadczających 

uzyskane wyniki maturalne, 

b) posiadających starą maturę – skanów świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń, 

o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

c) będących laureatami konkursów oraz finalistami i laureatami olimpiad uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym – skanów zaświadczeń o posiadanych osiągnięciach 

następuje w terminie do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych. 

9. Jeżeli w pierwszym terminie 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 drugim terminie 

wpisów. W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów wpisy 

następować będą w terminach wyznaczonych przez dział. 



 

10. O dochowaniu terminu dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia 

studiów, wydawanego przez lekarza medycyny pracy, decyduje data wpływu 

zaświadczenia do jednostki prowadzącej wpisy na studia. 

11. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o podjęcie studiów na kierunku lekarskim 

i lekarsko-dentystycznym na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla których określono odrębne limity przyjęć, 

przez harmonogram podstawowej tury naboru rozumie się harmonogram „trzecia tura 

naboru (dodatkowa) – sierpniowa” określony w załączniku nr 5 do zarządzenia. 

12. Rektor może podjąć decyzję w sprawie zmiany harmonogramów rekrutacji określonych 

niniejszym zarządzeniem w celu ich dostosowania do bieżących potrzeb postępowania 

rekrutacyjnego, w szczególności w przypadku konieczności zapewnienia realizacji 

zobowiązań wynikających z grantów i zawartych umów. 

13. Zmiany w obowiązujących terminach rekrutacji oraz procedurze prowadzenia wpisów są 

publikowane niezwłocznie na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl oraz w systemie. 

  



 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51 Rektora UJ z 20 maja 2020 r. 

Harmonogram rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia 

prowadzone w języku polskim dla osób posiadających polskie obywatelstwo (wszystkie podane 

terminy dotyczą 2020 roku)  

 

PODSTAWOWA TURA NABORU – LIPCOWO-SIERPNIOWA 

Przed publikacją wyników 

studia w języku polskim, w rekrutacji na które przeprowadzany jest egzamin 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 
1 lipca – 18 sierpnia 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 20 sierpnia 

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 
do 18 sierpnia 

egzaminy (studia, gdzie przeprowadzany jest egzamin) 24–25 sierpnia 

pozostałe studia w języku polskim 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 
1 lipca – 23 sierpnia 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 25 sierpnia 

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 
do 23 sierpnia 

Publikacja wyników 

posiedzenie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego 28 sierpnia 

ogłoszenie listy rankingowej 31 sierpnia 

wpisy na studia 

pierwszy termin wpisów 1–4 września 

drugi termin wpisów 7–8 września 

trzeci termin wpisów 9–10 września 

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do 

podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, 

dla których jest to wymagane) 

do 28 września 

 

DODATKOWA TURA NABORU – WRZEŚNIOWA 

Przed publikacją wyników 

 studia w języku polskim, w rekrutacji na które przeprowadzany jest egzamin 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 
do 8 września 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 10 września 



 

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 
do 8 września 

egzaminy (dla studiów, dla których przewidziano egzamin) 14–15 września 

pozostałe studia 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 
do 13 września 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 15 września  

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 
do 13 września 

Publikacja wyników 

posiedzenie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego 18 września 

ogłoszenie listy rankingowej 18 września 

wpisy na studia 

pierwszy termin wpisów 21–22 września 

drugi termin wpisów 23–24 września 

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do 

podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, 

dla których jest to wymagane) 

7 października 

 

DODATKOWA TURA NABORU – WRZEŚNIOWO-PAŹDZIERNIKOWA* 

Przed publikacją wyników 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 
do 30 września 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 2 października 

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do 

systemu 

do 30 września 

Publikacja wyników 

posiedzenie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego 5 października 

ogłoszenie listy rankingowej 5 października 

wpisy na studia 

termin wpisów 6–7 października 

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do 

podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, 

dla których jest to wymagane) 

14 października 

*prowadzona za zgodą rektora na uzasadniony wniosek dziekana



 

Harmonogram rekrutacji na studia drugiego stopnia w języku polskim dla osób posiadających 

polskie obywatelstwo (wszystkie podane terminy dotyczą 2020 roku) 
 

PODSTAWOWA TURA NABORU – SIERPNIOWA 

Przed publikacją wyników 

 studia w języku polskim, w rekrutacji na które przeprowadzany jest egzamin 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 
22 lipca – 1 września 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 3 września 

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 
3 września 

egzaminy (dla studiów, dla których przewidziano egzamin) 7–9 września 

pozostałe studia 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 

do 7 września 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 9 września  

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 
9 września 

Publikacja wyników 

posiedzenie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego 11 września 

ogłoszenie listy rankingowej 11 września 

wpisy na studia 

pierwszy termin wpisów 14–16 września 

drugi termin wpisów 17–18 września 

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do 

podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, 

dla których jest to wymagane) 

7 października 

 

DODATKOWA TURA NABORU – WRZEŚNIOWA 

Przed publikacją wyników 

 studia w języku polskim, w rekrutacji na które przeprowadzany jest egzamin 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 

do 15 września 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 17 września 

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do 

systemu 

do 17 września 

egzaminy (dla studiów, dla których przewidziano egzamin) 21–23 września 

pozostałe studia 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie do 21 września 



 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 23 września 

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do 

systemu 

23 września 

Publikacja wyników 

posiedzenie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego 25 września 

ogłoszenie listy rankingowej 25 września 

wpisy na studia 

termin wpisów 28–29 września 

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do 

podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, 

dla których jest to wymagane) 

7 października 

 

 LIPCOWA TURA NABORU* 

Przed publikacją wyników 

 studia w języku polskim, w rekrutacji na które przeprowadzany jest egzamin 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 
1–7 lipca 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 9 lipca 

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 
9 lipca 

egzaminy (studia, gdzie przeprowadzany jest egzamin) 13–15 lipca 

pozostałe studia 

 dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie 

 wnoszenie opłat rekrutacyjnych 
1–13 lipca 

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych do 15 lipca  

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz 

wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 
15 lipca 

Publikacja wyników 

posiedzenie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego 20 lipca 

ogłoszenie listy rankingowej 21 lipca 

wpisy na studia 

pierwszy termin wpisów 22–24 lipca 

drugi termin wpisów 27–28 lipca 

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do 

podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, 

dla których jest to wymagane) 

28 września 

*prowadzona za zgodą rektora na uzasadniony wniosek dziekana 


