
Załącznik Nr 1 

 do uchwały Nr 21/2021 

z dnia 31 marca 2021 r. 
 

 

Wydział Medycyny i Stomatologii 

 

 
 

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 

wpisywanie 

wyników matur 

SM, NM, IB, EB, 

wyniki egzaminu  

1. lekarski jednolite 

magisterskie 

stacjonarne SM + NM + IB + EB 

+ SM (egzamin zdany 

w szkole średniej) 

10.05-11.07.2021 informacja na 

listach 

rankingowych 

05.07-14.07.2021 

 

2. lekarski jednolite 

magisterskie 

stacjonarne ZAGR +  ZAGR 

(kandydaci, którzy 

przystąpili do 

egzaminu wstępnego 

w PUM w roku 2018  

lub w innej uczelni w 

latach 2018-2021) 

10.05-09.07.2021 10.05-09.07.2021  

 

Komisja 12.07.2021 

3. lekarski jednolite 

magisterskie 

niestacjonarne SM + NM + IB + EB 

+ ZAGR + SM 

(egzamin zdany w 

szkole średniej) 

02.08-27.08.2021 

 

informacja na 

listach 

rankingowych 

ZAGR – 02.08-

27.08.2021     

 

02.08-27.08.2021 

 

ZAGR -  Komisja 

30.08.2021 

4. lekarsko-

dentystyczny 

jednolite 

magisterskie 

stacjonarne SM + NM + IB + EB 

+ SM (egzamin zdany 

w szkole średniej) 

10.05-11.07.2021 informacja na 

listach 

rankingowych 

05.07-14.07.2021 

 



 

 

5. lekarsko-

dentystyczny 

jednolite 

magisterskie 

stacjonarne ZAGR +  ZAGR 

(kandydaci, którzy 

przystąpili do 

egzaminu wstępnego 

w PUM w roku 2018) 

10.05-09.07.2021 10.05-09.07.2021 

 

Komisja 12.07.2021 

6. lekarsko-

dentystyczny 

jednolite 

magisterskie 

niestacjonarne SM + NM + IB + EB 

+ ZAGR + SM 

(egzamin zdany w 

szkole średniej) 

02.08 -27.08.2021 

 

informacja na 

listach 

rankingowych 

ZAGR – 02.08-

27.08.2021 

 

02.08-27.08.2021 

 

ZAGR -  Komisja 

30.08.2021 

 
 

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

się na studia. 

 

 

Informacja dla cudzoziemców dla których studia prowadzone są w języku polskim  
 

 

Lp. tryb  

studiów 

rodzaj matury:  

nowa  – NM 

międzynarodowa – IB 

europejska - EB 

zagraniczna – ZAGR 

 

termin  

rejestracji  

termin złożenia 

dokumentów 

termin  

egzaminu 

z języka polskiego 

 

8. stacjonarne NM + IB + EB + 

ZAGR  

16.08-27.08.2021 

 

16.08-27.08.2021 

ZAGR - Komisja 

30.08.2021 

01.09.2021 

 

 

                                                                  



 

 

Uwaga! 
 

Kandydaci na studia w wyżej wymienionych  terminach składają: 
 

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

lekarskie, dowód opłaty rekrutacyjnej, zdjęcie.  

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

lekarskie, dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, zdjęcie. 

 

 
 * Dokumenty wymienione powyżej stanowią tylko przypomnienie. Obowiązujący, pełen zestaw wymaganych dokumentów zawarty jest w Uchwale Nr 

37/2020 Senatu PUM 

 


