
 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

W WYŻSZEJ SZKOLE KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU 
 

1.  Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Kierunek 
Termin składania 

dokumentów 
Ogłoszenie wyników 

Dodatkowy termin 

składania 

dokumentów 

Ogłoszenie 

wyników 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 

- specjalność: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne 

- specjalność: kultura medialna 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017  i na bieżąco 

18.09.2017 

18.09.2017 

25.09.2017 

25.09.2017 

Politologia: 

- specjalność: polityka społeczna i ludnościowa 

-     specjalność: polityka międzynarodowa 

-     specjalność: marketing polityczny 

14.07.2017                          

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 i na bieżąco 

18.09.2017 

18. 09.2017 

18.09.2017 

25.09.2017 

25.09.2017 

25.09.2017 

Informatyka: 

- specjalność: techniki multimedialne 

- specjalność: grafika komputerowa 

 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 i na bieżąco 

18.09.2017  

18.09.2017 

25.09.2017 

25.09.2017 

Kulturoznawstwo: 

- specjalność: kultura audiowizualna 

- specjalność: turystyka kulturowa 

- specjalność: techniki aktorskie i reżyseria 

14.07.2017                     

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 i na bieżąco 

18.09.2017 

18.09.2017 

18.09.2017 

25.09.2017 

25.09.2017 

25.09.2017 

Rozmowy rekrutacyjne organizowane przez Komisję Rekrutacyjną 

Informatyka*: 

- specjalność: techniki multimedialne 

      -     specjalność: grafika komputerowa 

14.07.2017 

14.07.2017 

 

14.07.2017 

14.07.2017 

*  Kandydaci, którzy nie zdawali 

matury z matematyki 



2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego  stopnia 

 

Kierunek 
Termin składania 

dokumentów 
Ogłoszenie wyników 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 

- specjalność: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne 

     - specjalność: kultura medialna 

18.09.2017 

18.09.2017 

29.09.2017 

29.09.2017 

Politologia: 

- specjalność: polityka społeczna i ludnościowa 

- specjalność: polityka międzynarodowa 

- specjalność: marketing polityczny 

18.09.2017 

18.09.2017 

18.09.2017 

29.09.2017 

29.09.2017 

29.09.2017 

Informatyka: 

- specjalność: techniki multimedialne 

- specjalność: grafika komputerowa 

18.09.2017 

18.09.2017 

29.09.2017 

29.09.2017 

Kulturoznawstwo: 

- specjalność: kultura audiowizualna 

- specjalność: turystyka kulturowa 

- specjalność: techniki aktorskie i reżyseria 

18.09.2017 

18.09.2017 

18.09.2017 

29.09.2017 

29.09.2017 

29.09.2017 

Rozmowy rekrutacyjne organizowane przez Komisję Rekrutacyjną 

Informatyka*: 

- specjalność: techniki multimedialne 

      -     specjalność: grafika komputerowa 

15.09.2017 

15.09.2017 

15.09.2017 

15.09.2017 

 

 

 

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne drugiego  stopnia 

Kierunek 

Termin 

składania 

dokumentów 

Ogłoszenie 

wyników 

Dodatkowy 

termin 

składania 

dokumentów 

Ogłoszenie 

wyników 

Politologia: 

a. specjalność: polityka społeczno-ekonomiczna 

b.specjalność: komunikacja i dziennikarstwo polityczne 

c. specjalność: bezpieczeństwo państwa i dyplomacja 

 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 

 

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017  

i na bieżąco 

 

18.09.2017 

18.09.2017 

18.09.2017 

 

29.09.2017 

29.09.2017 

29.09.2017 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 

a. specjalność: dziennikarstwo on-line i marketing  

sieciowy 

b. specjalność: dziennikarstwo informacyjne i sztuka 

prezenterska 

 

 

14.07.2017 

14.07.2017 

 

 

14.07.2017 

14.07.2017 

i na bieżąco 

 

 

18.09.2017 

18.09.2017 

 

 

29.09.2017 

29.09.2017 

*  Kandydaci, którzy nie zdawali matury z matematyki 



4. Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia niestacjonarne drugiego  stopnia  

 

 

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe rozpoczynające się  

od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 

Kierunek 
Termin składania 

dokumentów 
Ogłoszenie wyników 

Dziennikarstwo 25.09.2017 29.09.2017 

Grafika komputerowa i techniki multimedialne 25.09.2017 29.09.2017 

Retoryka i komunikacja społeczna 25.09.2017 29.09.2017 

Rzecznik prasowy 25.09.2017 29.09.2017 

Fundusze unijne – pozyskiwanie i zarządzanie 25.09.2017 29.09.2017 

Polityka ochrony środowiska  25.09.2017 29.09.2017 

 

Rozmowy rekrutacyjne organizowane przez Komisję Rekrutacyjną 

Kierunek Termin rozmowy  Ogłoszenie wyników 

Dziennikarstwo 30.09.2017 02.10.2017 

Retoryka i komunikacja społeczna 30.09.2017 02.10.2017 

 

6. Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe rozpoczynające się  

od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018 

Kierunek Termin składania 

dokumentów 
Ogłoszenie wyników 

Polityka ochrony środowiska – kompensacja 

przyrodnicza  

31.01.2018 14.02.2018 

Polityka ochrony środowiska – ekologia  

i zarządzanie 

31.01.2018 14.02.2018 

Relacje międzynarodowe i dyplomacja  31.01.2018 14.02.2018 

Fundusze unijne – pozyskiwanie i zarządzanie 31.01.2018 14.02.2018 

 

Kierunek 
Termin składania 

dokumentów 

Ogłoszenie 

wyników 

Politologia: 

a. specjalność: polityka społeczno-ekonomiczna 

b.specjalność: komunikacja i dziennikarstwo polityczne 

c. specjalność: bezpieczeństwo państwa i dyplomacja 

 

25.09.2017 

25.09.2017 

25.09.2017 

 

29.09.2017 

29.09.2017 

29.09.2017 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 

a. specjalność: dziennikarstwo on-line i marketing  sieciowy 

b. specjalność: dziennikarstwo informacyjne i sztuka 

prezenterska 

 

25.09.2017 

25.09.2017 

 

29.09.2017 

29.09.2017 


