
Studia stacjonarne:
Jednolite magisterskie:

Pierwszego stopnia:

Terminy rekrutacyjne
Rejestracja on-line (założenie konta, wybranie aplikacji na poszczególne 

kierunki studiów) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (kandydaci z tzw. 

starą maturą, maturą zagraniczną, nową maturą, europejską i 

międzynarodową)

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów oraz uzupełnienia i 

zatwierdzenia wszystkich pozostałych danych (kandydaci z tzw. maturą 

zagraniczną)

Ostateczna data zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na rachunku 

bankowym UMP

Ostateczny termin uzupełnienia i zatwierdzenia wszystkich pozostałych 

danych w tym wyników maturalnych (kandydaci z tzw. starą maturą, nową 

maturą, europejską i międzynarodową)

I lista rankingowa 

II uzupełniająca lista rankingowa

13. Ratownictwo medyczne

14. Terapia zajęciowa

15. Zdrowie publiczne

do 12.07.2021r. do godz. 15.00

lista rankingowa                                  

do 14.07.2021r.

10.05 - 30.06.2021r.

30.06.2021r.

do 08.07.2021r.

1. Analityka medyczna

2. Farmacja

3. Fizjoterapia

4. Lekarski

5. Lekarsko-dentystyczny

6. Biotechnologia medyczna

7. Dietetyka

8. Elektroradiologia

Załącznik nr 2

Terminy składania dokumentów, ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia                                                                                                                                                                                                       

w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022

9. Kosmetologia

10. Optometria

11. Pielęgniarstwo

12. Położnictwo

do 20.07.2021r.

dostarczenie dokumentów

do 16.07.2021r. do godz. 15.00 

do 22.07.2021r. do godz. 15.00

Strona 1



III uzupełniająca lista rankingowa

Lista przyjętych

Uzupełniająca lista rankingowa

Uzupełniająca lista rankingowa/uzupełniająca lista przyjętych

Uzupełniająca lista rankingowa/uzupełniająca lista przyjętych

Uzupełniająca lista przyjętych

Techniki dentystyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rejestracja on-line (założenie konta, wybranie aplikacji na poszczególne 

kierunki studiów) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (kandydaci z tzw. 

starą maturą, maturą zagraniczną, nową maturą, europejską i 

międzynarodową)

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów oraz uzupełnienia i 

zatwierdzenia wszystkich pozostałych danych (kandydaci z tzw. maturą 

zagraniczną)

Ostateczna data zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na rachunku 

bankowym UMP

Ostateczny termin uzupełnienia i zatwierdzenia wszystkich pozostałych 

danych w tym wyników maturalnych (kandydaci z tzw.  starą maturą, nową 

maturą, europejską i międzynarodową)

I lista rankingowa

II uzupełniająca lista rankingowa

Lista przyjętych

Uzupełniające listy rankingowe lub uzupełniające listy przyjętych

Studia niestacjonarne (tzw. dzienne, płatne):
Jednolite magisterskie:

Terminy rekrutacyjne

10.05 - 30.06.2021r.

30.06.2021r.

do 08.07.2021r. 

do 12.07.2021r. do godz. 15.00

do 17.08.2021r.

dostarczenie dokumentów

do 03.08.2021r. do godz. 15.00

do 09.08.2021r. do godz. 15.00

do 13.08.2021r. do godz. 15.00

Uzupełniająca lista rankingowa/ uzupełniająca lista 

przyjętych (zostaną opublikowane tylko w przypadku 

niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych 

kierunkach studiów)

w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć terminy uzupełniających list zostaną podane na stronie internetowej

1. Analityka medyczna

do 22.07.2021r. do godz. 15.00

do 28.07.2021r. do godz. 15.00

do 30.07.2021r.

do 05.08.2021r.

do 11.08.2021r.

lista rankingowa

do 20.07.2021r.

do 26.07.2021r.

dostarczenie dokumentów

2. Farmacja2. Lekarsko-dentystyczny

1. Lekarski

do 26.07.2021r.

do 30.07.2021r.

do 28.07.2021r. do godz. 15.00

do 30.07.2021r.
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Rejestracja on-line (założenie konta, wybranie aplikacji na 

poszczególne kierunki studiów, wprowadzenie i zatwierdzenie 

wszystkich danych) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (kandydaci z 

tzw. starą maturą, maturą zagraniczną, nową maturą, europejską i 

międzynarodową)
Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów (kandydaci z tzw. 

maturą zagraniczną) 

Ostateczna data zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na rachunku 

bankowym UMP

lista rankingowa                                  dostarczenie dokumentów lista rankingowa                                  dostarczenie dokumentów

I lista rankingowa do 19.08.2021r.
do 23.08.2021r.                       

do godz. 15.00
do 19.08.2021r.

do 23.08.2021r.                          

do godz. 15.00

II uzupełniająca lista rankingowa do 25.08.2021r.
do 27.08.2021r.                          

do godz. 15.00

Lista przyjętych

Uzupełniająca lista 

rankingowa/ uzupełniająca 

lista przyjętych                    

(zostaną opublikowane tylko 

w przypadku niewypełnienia 

limitów przyjęć na 

poszczególnych kierunkach 

studiów)

dostarczenie dokumentów

Uzupełniająca lista rankingowa do 31.08.2021r.
do 02.09.2021r.                        

do godz. 15.00

Uzupełniająca lista rankingowa/uzupełniająca lista przyjętych do 06.09.2021r.
do 08.09.2021r.                       

do godz. 15.00

Uzupełniająca lista przyjętych

Studia niestacjonarne (tzw. zaoczne):
Jednolite magisterskie:

Terminy rekrutacyjne

Rejestracja on-line (założenie konta, wybranie aplikacji na poszczególne 

kierunki studiów, wprowadzenie i zatwierdzenie wszystkich danych) oraz 

wniesienie opłaty rekrutacyjnej (kandydaci z tzw. starą maturą, maturą 

zagraniczną, nową maturą, europejską i międzynarodową)

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów (kandydaci z tzw. 

maturą zagraniczną) 

02.08 - 16.08.2021r. do godz. 15.00

16.08.2021r.

16.08.2021r.

do 17.08.2021r.

1. Fizjoterapia

02.08 - 16.08.2021r. do godz.  15.00

do 10.09.2021r.

do 25.08.2021r.do 31.08.2021r.

Strona 3



Ostateczna data zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na rachunku 

bankowym UMP

I lista rankingowa

Lista przyjętych

Studia drugiego stopnia:
Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Terminy rekrutacyjne

Rejestracja on-line (założenie konta, wybranie aplikacji na poszczególne 

kierunki studiów, wprowadzenie i zatwierdzenie wszystkich danych), 

wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów

Ostateczna data zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na rachunku 

bankowym UMP

Lista przyjętych

Uzupełniające listy przyjętych

Protetyka słuchu studia stacjonarne drugiego stopnia

Rejestracja on-line (założenie konta, wybranie aplikacji na poszczególne 

kierunki studiów, wprowadzenie i zatwierdzenie wszystkich danych), 

wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów

Ostateczna data zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na rachunku 

bankowym UMP

Lista przyjętych

Uzupełniające listy przyjętych
w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru oraz uzupełniającej listy przyjętych 

podejmie Komisja Rekrutacyjna

do 31.08.2021r.

do 19.08.2021r.

01.07 - 18.08.2021r. do godz. 15.00

do 06.09.2021r. 

4. Kosmetologia

do 17.08.2021r.

2. Dietetyka

do 19.08.2021r.

do 31.08.2021r.

1. Elektroradiologia

3. Optometria

lista rankingowa

do 19.08.2021r.

dostarczenie dokumentów

do 23.08.2021r. do godz. 15.00

do 25.08.2021r.

w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć decyzję o ogłoszeniu kolejnych naborów oraz uzupełniających list 

przyjętych podejmie Komisja Rekrutacyjna

2. Pielęgniarstwo

1. Biotechnologia medyczna

3. Położnictwo

4. Terapia zajęciowa

5. Zdrowie publiczne

02.08 - 31.08.2021r. do godz. 15.00

8. Położnictwo

7. Pielęgniarstwo

9. Terapia zajęciowa

10. Zdrowie publiczne

02.08 - 18.08.2021r. do godz. 15.00

6. Elektroradiologia

do 01.09.2021r.
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