
Załącznik Nr 3 

 do Uchwały Senatu Nr 36/2020 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej 
 

Lp. kierunek 

studiów 

forma 

 studiów 

 

tryb  

studiów 

rodzaj matury:  

stara - SM  

nowa – NM 

międzynarodowa – IB 

europejska - EB 

zagraniczna -ZAGR 

terminy  

rejestracji oraz 

wpłaty opłaty 

rekrutacyjnej 

termin złożenia 

dokumentów 

termin  

egzaminu z 

języka polskiego 

wpisywanie 

wyników matur 

SM, NM, IB, EB, 

wyniki egzaminu  

 

1. analityka 

medyczna 

 

farmacja 

 

jednolite 

magisterskie 

 

stacjonarne 

SM + NM + IB + EB 

+ SM (egzamin 

zdany w szkole 

średniej) 

11.05-12.08.2020 informacja na 

listach 

rankingowych 

- 03.07-19.08.2020 

2. analityka 

medyczna 

 

farmacja 

 

jednolite 

magisterskie 

 

stacjonarne 

ZAGR +  ZAGR 

(kandydaci, którzy 

przystąpili do 

egzaminu wstępnego 

w PUM w latach 

2016-2018 lub w 

innej uczelni w roku 

2019) 

11.05-05.08.2020 11.05-06.08.2020 

Komisja 

11.08.2020 

15.09.2020 Komisja 

11.08.2020 

3. biotechnologia I stopnia stacjonarne SM + NM + IB + 

EB + ZAGR 
11.05-12.08.2020 11.05-

06.08.2020* 

ZAGR – Komisja 

13.08.2020 

15.09.2020 03.07-19.08.2020 

ZAGR – Komisja 

13.08.2020 

 

* dotyczy tylko matur ZAGR; dla SM + NM + IB + EB – informacja na listach rankingowych 
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Lp. kierunek 

studiów 

forma 

 studiów 

 

tryb  

studiów 

rodzaj matury:  

nowa – NM 

międzynarodowa – IB 

europejska - EB 

zagraniczna –ZAGR 

średnia ocen ze 

studiów I0 

terminy  

rejestracji oraz 

wpłaty opłaty 

rekrutacyjnej 

termin złożenia 

dokumentów 

termin  

egzaminu z 

języka 

polskiego 

średnia ocen ze 

studiów I0 

 

 

4. biotechnologia II stopnia 

 

stacjonarne - 06.07-24.08.2020 06.07-24.08.2020 

INNE OBSZARY 

NAUK – Komisja 

26.08.2020 

- 10.08-24.08.2020 

 

5. analityka 

medyczna 

farmacja 

jednolite 

magisterskie 

 

cudzoziemcy 

NM + IB + EB + 

ZAGR 

17.08-27.08.2020 

 

17.08-28.08.2020 

Komisja 

02.09.2020 

15.09.2020 - 

 

Uwaga! 
 

Kandydaci na studia w wyżej wymienionych terminach składają: 
 

ZAGR - wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny, świadectwo dojrzałości (tłumaczenie, apostille lub nostryfikacja), zaświadczenie 

lekarskie, dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, zdjęcie. 

Cudzoziemcy -  wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny, świadectwo dojrzałości (tłumaczenie), zaświadczenie lekarskie, dowód uiszczenia 

opłaty rekrutacyjnej, zdjęcie. 

INNE 

OBSZARY 

NAUK 

 

- 

 

wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny, dyplom ukończenia studiów I stopnia, suplement, zaświadczenie lekarskie, dowód uiszczenia 

opłaty rekrutacyjnej, zdjęcie. 

 

 

Osoby z nowa maturą (zdawaną od 2005 r.), SM, IB, EB składają komplet dokumentów po zakwalifikowaniu 

się na studia. 
 


