
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr R.021.59.20 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia  
w Akademii Pomorskiej w Słupsku na rok akademicki 2020/2021 

 

Kierunek, rodzaj i forma studiów 

Rejestracja 
kandydatów oraz  

wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych 

 

Składanie 
dokumentów przez 

kandydatów 

Postępowanie kwalifikacyjne 
kandydatów 

TURA 1    

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej 

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne) 

od 22 czerwca  

do 21 sierpnia 

 

od 22 czerwca  

do 21 sierpnia 

Egzamin wstępny:  

25 sierpnia 

Ogłoszenie wyników:  

26 sierpnia (po godz. 15.00) 

Pozostałe kierunki, na których nie 
obowiązuje egzamin wstępny; 

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite 
studia magisterskie (stacjonarne) 

od 22 czerwca  

do 21 sierpnia 

 

od 22 czerwca  

do 21 sierpnia 

Ogłoszenie wyników:  

25 sierpnia (po godz. 15.00) 

TURA 2    

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej 

Studia pierwszego stopnia i drugiego 
stopnia (stacjonarne) 

od 22 sierpnia  

do 18 września 

 

od 22 sierpnia  

do 18 września 

Egzamin wstępny:  

22 września 

Ogłoszenie wyników:  

23 września (po godz. 15.00) 

Filologia (angielska) 

Studia drugiego stopnia  

(stacjonarne i niestacjonarne) 

od 22 sierpnia  

do 18 września 

 

od 22 sierpnia  

do 18 września 

Egzamin wstępny:  

23 września 

Ogłoszenie wyników:  

24 września  (po godz. 15.00) 

Pozostałe kierunki, na których nie 
obowiązuje egzamin wstępny; 

Studia pierwszego stopnia, jednolite studia 
magisterskie oraz studia drugiego stopnia  
(stacjonarne i niestacjonarne) 

od 22 sierpnia  

do 18 września 

 

od 22 sierpnia  

do 18 września 
Ogłoszenie wyników:  

22 września (po godz. 15.00) 

TURA 3     

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej 

Studia pierwszego stopnia i drugiego 
stopnia (stacjonarne) 

od 19 września  

do 15 października 

 

od 19 września  

do 15 października 

Egzamin wstępny:  

16 października 

Ogłoszenie wyników:  

17 października  (po godz. 15.00) 

Filologia (angielska) 

Studia drugiego stopnia 

(stacjonarne i niestacjonarne) 

od 19 września  

do 15 października 

 

od 19 września  

do 15 października 

Egzamin wstępny:  

16 października 

Ogłoszenie wyników:  

17 października (po godz. 15.00) 

Pozostałe kierunki, na których nie 
obowiązuje egzamin wstępny; 

Studia pierwszego stopnia, jednolite studia 
magisterskie oraz studia drugiego stopnia 

(stacjonarne i niestacjonarne) 

od 19 września  

do 15 października 

 

 

 

od 19 września  

do 15 października 

Ogłoszenie wyników:  

✓ 1 października (po godz. 17.00) 

dla osób, które złożyły komplet 
dokumentów do 30 września 

✓ 16 października (po godz. 15.00) 

dla osób, które złożyły komplet 
dokumentów po 30 września 

 


