
           Załącznik Nr 4 

 do Uchwały Nr 13/2022 Senatu PUM 

z dnia 30 marca 2022 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 

Wpisywanie 

wyników matur 

SM, NM, IB, EB, 

wyniki egzaminu 

Termin 

egzaminu z 

języka 

polskiego 

Terminy 

komisji 

1.  

analityka 

medyczna 

 

farmacja 

jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

SM, NM. IB, EB 09.05-15.07.2022 

informacja na 

listach 

rankingowych 

05.07-22.07.2022 - - 

matura zagraniczna 09.05-15.07.2022 09.05-15.07.2022 - - 
Komisja ds. 

weryfikacji 

świadectw 

19.07.2022 cudzoziemcy 09.05-15.07.2022 09.05-15.07.2022 - 20.07.2022 

2.  biotechnologia I stopnia stacjonarne 

SM, NM, IB, EB 09.05-15.07.2022 

informacja na 

listach 

rankingowych 

05.07-22.07.2022 - - 

matura zagraniczna 09.05.-15.07.2022 09.05-15.07.2022 - - Komisja ds. 

weryfikacji 

świadectw 

19.07.2022 
cudzoziemcy 09.05.-15.07.2022 09.05-15.07.2022 - 20.07.2022 

 
Uwaga! 

 

Kandydaci na studia w wyżej wymienionych terminach składają: 

 

matura zagraniczna, 

cudzoziemcy 

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

dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, zdjęcie. 

 

Pełny i obowiązujący zestaw dokumentów, wymaganych do przedłożenia w postępowaniu, zawarty jest w załączniku do Uchwały Nr 64/2021 Senatu PUM. 

 



           Załącznik Nr 4 

 do Uchwały Nr 13/2022 Senatu PUM 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej 

Lp. 
Kierunek 

studiów 

Forma 

 studiów 

Tryb  

studiów 

Terminy  

rejestracji oraz 

opłaty 

rekrutacyjnej 

Rodzaj dyplomu 

 

Termin złożenia 

dokumentów 

Termin wpisywania 

średniej ocen  

z studiów I0 

Termin egzaminu  

z języka polskiego 

Terminy 

komisji 

3.  biotechnologia 

 

II stopnia 

 

stacjonarne 03.08-25.08.2022 

dyplom ukończenia 

studiów 

 

informacja na 

listach 

rankingowych 

 

03.08-25.08.2021 - - 

dyplom ukończenia 

studiów 

zagranicznych 

 

03.08-25.08.2021 

 

- - 

Komisja ds. 

weryfikacji 

dyplomów 

31.08.2022 

dyplom zagraniczny 

– cudzoziemcy 
03.08-25.08.2021 - 02.09.2022 

inne obszary nauk 

  

03.08-25.08.2021 

 

- - 

 

Uwaga! 

 

Kandydaci na studia w wyżej wymienionych terminach składają: 

 

Inne obszary 

nauk 

- 

 

 

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

opłaty rekrutacyjnej, zdjęcie. 

 

Dyplom 

zagraniczny 

-  wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów I stopnia (tłumaczenie, apostille  

lub nostryfikacja), zaświadczenie lekarskie, dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, zdjęcie. 

 
Pełny i obowiązujący zestaw dokumentów, wymaganych do przedłożenia w postępowaniu, zawarty jest w załączniku do Uchwały Nr 64/2021 Senatu PUM. 

 


