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załącznik do zarządzenia nr 15/2018 Rektora UPJPII 
z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

 
Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na kierunki studiów 

prowadzone na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 
 

(Wydział Filozoficzny, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, 
Wydział Teologiczny, Wydział Prawa Kanonicznego) 

 
I nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  
od 5 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r. 

2) test lub rozmowa ( na kierunkach, które tego wymagają): 

18 lipca 2018 r. 
3) komisja rekrutacyjna: 

18 lipca 2018 r. – 19 lipca 2018 r. 
4) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa): 

20 lipca 2018 r. do godz. 15:00 
5) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 

23 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r. 
6) lista przyjętych osób: 

27 lipca 2018 r. do godz: 15:00 
 
II nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  
od 6 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 r. 

2) test lub rozmowa ( na kierunkach, które tego wymagają): 
5 września 2018 r. 

3) komisja rekrutacyjna: 
5 września 2018 r. – 6 września 2018 r. 

4) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa): 
7 września 2018 r. do godz. 15:00 

5) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 
10 września 2018 r. do 11 września 2018 r. 

6) lista przyjętych osób: 
12 września 2018 r. do godz: 15:00 
 
III nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  
od 12 września 2018 r. do 18 września 2018 r. 

2) test lub rozmowa (na kierunkach, które tego wymagają): 
19 września 2018 r. 

3) komisja rekrutacyjna: 
19 września 2018 r. – 20 września 2018 r. 

4) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa): 
21 września 2018 r. do godz. 15:00 

5) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 
24 września 2018 r. do 25 września 2018 r. 

6) lista przyjętych osób: 
26 września 2018 r. do godz: 15:00 
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(Wydział Nauk Społecznych – kierunek nauki o rodzinie i kierunek praca 
socjalna) 

 
I nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  
od 5 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r. 

2) komisja rekrutacyjna: 
17 lipca 2018 r. 

3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa): 
17 lipca 2018 r. do godz. 15:00 

4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 
19 lipca 2018 r. - 26 lipca 2018 r. 

5) lista przyjętych osób: 

27 lipca 2018 r. do godz: 15:00 
 
II nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  
6 sierpnia 2018 r. - 3 września 2018 r. 

2) komisja rekrutacyjna: 
4 września 2018 r. 

3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa): 
5 września 2018 r. do godz. 15:00 

4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 
6 września 2018 r. - 11 września 2018 r. 

5) lista przyjętych osób: 
12 września 2018 r. do godz: 15:00 
 
III nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  
12 września 2018 r. - 19 września 2018 r. 

2) komisja rekrutacyjna: 
20 września 2018 r. 

3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa): 
20 września 2018 r. do godz. 15:00 

4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 
21 września 2018 r. - 25 września 2018 r. 

5) lista przyjętych osób: 
26 września 2018 r. do godz: 15:00 

 
(Wydział Nauk Społecznych – kierunek dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna) 
 
I nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  
od 5 czerwca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. 

2) rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości 
uzyskane w trybie tzw. „starej matury”: 
10 lipca 2018 r. godz. 10.00 

3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów (lista rankingowa): 
12 lipca 2018 r. godz. 15:00 

4) składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 
(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 
od 13 lipca 2018 r. do 18 lipca 2018 r. 

5) ogłoszenie listy przyjętych osób: 
20 lipca 2018 r. godz: 12:00 
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II nabór: 
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  

od 13 lipca 2018 r. do 22 lipca 2018 r. 
2) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów (lista rankingowa): 

24 lipca 2018 r. godz. 15:00 
3) składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 
od 25 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. 

4) ogłoszenie listy przyjętych osób: 
31 lipca 2018 r. godz: 12:00 
 
III nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  

od 28 lipca 2018 r. do 23 września 2018 r. 
2) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów (lista rankingowa): 

25 września 2018 r. godz. 15:00 
3) składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 
od 26 września 2018 r. do 28 września 2018 r. 

4) ogłoszenie listy przyjętych osób: 
29 września 2018 r. godz: 12:00 

 
(Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie) 

 
I nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  
od 5 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r. 

2) komisja rekrutacyjna 
18 lipca 2018 r. – 19 lipca 2018 r.  

3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa): 
20 lipca 2018 r. do godz. 15:00 

4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 
23 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r.  

5) lista przyjętych osób: 
27 lipca do godz. 15:00 
 
II nabór: 

1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  

od 6 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r.  
2) komisja rekrutacyjna 

19 września 2018 r. – 20 września 2018 r.  
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa): 

21 września 2018 r. do godz: 15:00 
4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 

24 września 2018 r. do 25 września 2018 r.  
5) lista przyjętych osób: 

26 września 2018 r. do godz: 15:00 
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(Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – kierunek muzyka kościelna) 

 

I nabór: 
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):  

od 7 maja 2018 r. do 1czerwca 2018 r. do godz. 24:00 
2) egzamin wstępny na studia: 

I stopień:18 czerwca 2018 r. 
II stopień: 19 czerwca 2018 r. 

3) ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych: 20 czerwca 2018 r. 
4) ogłoszenie listy przyjętych: 6 lipca 2018 r. 

5)  składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na 
studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): do 13 lipca 2018 r. 

 

 

 


