
 

 

KALENDARZ REKRUTACJI 

 

01.08.2016r. – 30.08.2016r. 

 

Rejestracja kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie UMP w 

systemie elektronicznym (REKRUTACJA – REJESTARCJA ELEKTRONICZNA) 

 

Uwaga!!! przed dokonaniem rejestracji on-line należy zwrócić szczególną uwagę na wybór Wydziału, na 

który się Państwo rekrutujecie. Wybierają Państwo ten Wydział pod który podlega Jednostka, w której 

chcą Państwo realizować studia doktoranckie.  

Lista jednostek Wydziałowych dostępna jest na stronie UMP w zakładkach poszczególnych Wydziałów 

(WYDZIAŁ LEKARSKI I, WYDZIAŁ LEKARSKI II, WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY, WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU) 

 

Kandydat zakłada konto on-line, wypełnia dane osobowe i otrzymuje automatycznie zwrotny e-mail z 

loginem i hasłem do swojego konta, które będzie wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. Po 

zarejestrowaniu się na swoim koncie on-line, kandydat otrzymuje indywidualny numer konta, na który może 

dokonać opłaty rekrutacyjnej. Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pomocą: druku poczty polskiej, 

przelewu bankowego lub przelewu internetowego.  

01.08.2016r. – 31.08.2016r. 

 

Przyjmowanie od kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie 

UMP kompletu dokumentów wraz z  potwierdzeniem dokonania  

„opłaty rekrutacyjnej” 

 

Dokumenty należy złożyć w Dziale Badań Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 

Coll. Maius, ul. Fredry 10, I piętro, pok. 145 (w godzinach 8:00 -15:00) 

do 09.09.2016r. 

 

Powiadomienie o godzinie egzaminu rekrutacyjnego 

 

Informacje dotyczące egzaminu - godzina, osoba egzaminatora -  zostaną przekazane na podany przez 

Państwa adres e-mail 

13.09.2016r. 

 

Egzamin rekrutacyjny na niestacjonarne studia doktoranckie UMP 

 

Egzamin rekrutacyjny przeprowadzany jest w formie ustnej przed czteroosobową Komisją Rekrutacyjną. 

Miejsce przeprowadzenia egzaminu – Coll. Maius, ul. Fredry 10, I piętro, pok. 112 (salka konferencyjna) 

do 21.09.2016r. 

 

Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok niestacjonarnych studiów 

doktoranckich 

 

Informacja o uzyskanej punktacji oraz przyjęciu/ nie przyjęciu na niestacjonarne studia doktoranckie, będzie 

dostępna indywidualnie w panelu kandydata. Listy osób przyjętych będą dostępne na stronie internetowej 

UMP, w zakładce Rekrutacja – Studia Doktoranckie oraz na tablicy ogłoszeń UMP (Coll. Maius, ul. Fredry 10, I 

piętro) 

koniec września 2016r. 

 

Przekazanie decyzji o przyjęciu/ nie przyjęciu na niestacjonarne studia 

doktoranckie 

 

Decyzja, w formie pisemnej zostanie przekazana drogą pocztową –  

list polecony za potwierdzeniem odbioru 

  
 


