
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2020 Rady Dydaktycznej z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku 

Archeologia 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 
2. Studia drugiego stopnia 
3. Przeniesienia z innych uczelni – nie przewidziano 

 
1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin dodatkowego 
egzaminu wstępnego 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 07.06.2021 5.07.2021 NIE DOTYCZY 
16.07.2021 
w przedziale     14-
16.07.2021 

19.07.2021 

I termin: 20-22.07.2021 
w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 
II termin: 23, 26.07.2021 
III termin: 27-28.07.2021 
IV termin: 29-30.07.2021 
kolejne terminy 
wyznaczone przez komisję 
rekrutacyjną  

II tura*  10.08.2021 13.09.2021 NIE DOTYCZY 
23.09.2021 
w przedziale                  
22-23.09.2021 

24.09.2021 

I termin: 27-28.09.2021 
w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 
II termin: 29-30.09.2021 

Kierunek studiów: ARCHAEOLOGY (Studies in English) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim  
 
Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin dodatkowego 
egzaminu wstępnego 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 07.06.2021 5.07.2021 NIE DOTYCZY 
16.07.2021 
w przedziale 
14-16.07.2021 

19.07.2021 

I termin: 20-22.07.2021 
w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 
II termin: 23, 26.07.2021 
III termin: 27-28.07.2021 
IV termin: 29-30.07.2021 
kolejne terminy 
wyznaczone przez komisję 
rekrutacyjną  

II tura*  10.08.2021 13.09.2021 NIE DOTYCZY 
23.09.2021 
w przedziale                  
22-23.09.2021 

24.09.2021 

I termin: 27-28.09.2021 
w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 
II termin: 29-30.09.2021 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2020 Rady Dydaktycznej z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku 

Archeologia 

2. Studia drugiego stopnia 
Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 

OPCJA I (Z PODZIAŁEM NA TURY) 

Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin egzaminu 
wstępnego 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 07.06.2021 5.07.2021 

12-13.07.2021 
najwcześniej                 
po 4 dniach od 
zakończenia rejestracji 

16.07.2021 
w przedziale     14-
16, 19.07.2021 
lub  
do wyboru      
28 / 29.07.2021 

17.07.2021 
(następny dzień 
roboczy po 
zatwierdzeniu 
wyników) 

I termin:  
20-22.07.2021 
w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 
II termin:  
23, 26.07.2021 
III termin:  
27-28.07.2021 
 
kolejne terminy 
wyznaczone przez 
komisję rekrutacyjną 

II tura*  10.08.2021 13.09.2021 

20-21.09.2021 
najwcześniej               
po 4 dniach od 
zakończenia rejestracji 

23.09.2021 
w przedziale                  
22-23.09.2021 

24.07.2021 
(następny dzień 
roboczy po 
zatwierdzeniu 
wyników) 

I termin:  
27-28.09.2021 
w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 
II termin:  
29-30.09.2021 

Kierunek studiów: ARCHAEOLOGY (Studies in English) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim  

OPCJA I (Z PODZIAŁEM NA TURY) 

Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin egzaminu 
wstępnego 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 07.06.2021 5.07.2021 

12-13.07.2021 
najwcześniej                 
po 4 dniach od 
zakończenia rejestracji 

16.07.2021 
w przedziale     14-
16, 19.07.2021 
lub  
do wyboru      
28 / 29.07.2021 

17.07.2021 
(następny dzień 
roboczy po 
zatwierdzeniu 
wyników) 

I termin:  
20-22.07.2021 
w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 
II termin:  
23, 26.07.2021 
III termin:  
27-28.07.2021 
 
kolejne terminy 
wyznaczone przez 
komisję rekrutacyjną 

II tura*  10.08.2021 13.09.2021 

20-21.09.2021 
najwcześniej               
po 4 dniach od 
zakończenia rejestracji 

23.09.2021 
w przedziale                  
22-23.09.2021 

24.07.2021 
(następny dzień 
roboczy po 
zatwierdzeniu 
wyników) 

I termin:  
27-28.09.2021 
w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 
II termin:  
29-30.09.2021 
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pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku 

Archeologia 

Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 

OPCJA I (Z PODZIAŁEM NA TURY) 

Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin egzaminu 
wstępnego 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 07.06.2021 5.07.2021 

12-13.07.2021 

najwcześniej                 
po 4 dniach od 
zakończenia rejestracji 

16.07.2021 

w przedziale     14-
16, 19.07.2021 

lub  

do wyboru      
28 / 29.07.2021 

17.07.2021 

(następny dzień 
roboczy po 
zatwierdzeniu 
wyników) 

I termin:  

20-22.07.2021 

w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 

II termin:  
23, 26.07.2021 
III termin:  
27-28.07.2021 
 

kolejne terminy 
wyznaczone przez 
komisję rekrutacyjną 

II tura*  10.08.2021 13.09.2021 

20-21.09.2021 

najwcześniej               
po 4 dniach od 
zakończenia rejestracji 

23.09.2021 

w przedziale                  
22-23.09.2021 

24.07.2021 

(następny dzień 
roboczy po 
zatwierdzeniu 
wyników) 

I termin:  
27-28.09.2021 

w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 

II termin:  
29-30.09.2021 

 


