Rekrutacja cudzoziemców
z terminarzem egzaminu z języka

06.06–22.09.2022
Zarejestruj konto w systemie ERK
Wybierz kierunek studiów
Zapłać opłatę rekrutacyjną
Wczytaj wymagane dokumenty do ERK

Czy masz certyfikat*
znajomości (poziom B2)
języka kierunku, na który
się rejestrujesz?

Nie

Nie

(język polski)

(język angielski)

Złóż deklarację

Złóż deklarację

przystąpienia do egzaminu

przystąpienia do egzaminu

z j. polskiego

z j. angielskiego

Przystąp do egzaminu

Przystąp do egzaminu

25.07.2022

26.07.2022

część pisemna

część ustna

24.08.2022

Tak

14.07.2022

15.07.2022

część pisemna

część ustna

25.08.2022

15.09.2022

16.09.2022

część pisemna

część ustna

część pisemna

część ustna

19.09.2022

20.09.2022

część pisemna

część ustna

Wczytany w
systemie ERK

28.07.2022
29.08.2022
23.09.2022
Wyniki rekrutacji
*Certyfikat znajomości języka na poziomie co najmniej B2, zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej lub uczelni o
tym, że język był językiem wykładowym, oraz inne.
Wczytaj certyfikat znajomości języka polskiego do 15.09.2022/języka angielskiego do 12.09.2022 by mieć szansę
przystąpienia do egzaminu z języka jeśli okaże się, że nie możemy przyjąć Twojego certyfikatu.

ADMISSIONS SCHEDULE
with Polish and English language exam dates

06.06–22.09.2022
Register your account in the ERK system
Choose your programme
Pay the application fee
Upload all necessary documents

Do you have
a B2 level certificate*
in the language

No Polish
certificate

of the programme you're
applying for?

No English
certificate

Submit
the Polish exam
declaration

Submit
the English exam
declaration

Take the online exam

Take the online exam

25.07.2022

26.07.2022

written part

oral part

24.08.2022

25.08.2022

written part

oral part

19.09.2022

20.09.2022

written part

oral part

Yes
I uploaded it
in the ERK
system

14.07.2022

15.07.2022

written part

oral part

15.09.2022

16.09.2022

written part

oral part

28.07.2022
29.08.2022
23.09.2022
Admission results
*Language certificate confirming the language proficiency at least on level B2, a certificate or diploma confirming the
language to be the language of instruction in a school on the above-primary level, and others.
Submit your Polish certificate until 15.09.2022/English certificate until 12.09.2022 to make sure you can take
part in the language exam in case we can't accept the certificate.

