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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 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 

- specjalność: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne 

- specjalność: kultura medialna 

14.07.2017 

14.07.2017 

Politologia: 

- specjalność: polityka społeczna i ludnościowa 

-     specjalność: polityka międzynarodowa 

-     specjalność: marketing polityczny 

14.07.2017                          

14.07.2017 

14.07.2017 

Informatyka: 

- specjalność: techniki multimedialne 

- specjalność: grafika komputerowa 

 

14.07.2017 

14.07.2017 

Kulturoznawstwo: 

- specjalność: kultura audiowizualna 

- specjalność: turystyka kulturowa 

- specjalność: techniki aktorskie i reżyseria 

14.07.2017                     

14.07.2017 

14.07.2017 

Informatyka*: 

- specjalność: techniki multimedialne 

      -     specjalność: grafika komputerowa 

14.07.2017 

14.07.2017 



2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

Kierunek 
Termin składania 

dokumentów 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 

- specjalność: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne 

     - specjalność: kultura medialna 

18.09.2017 

18.09.2017 

Politologia: 

- specjalność: polityka społeczna i ludnościowa 

- specjalność: polityka międzynarodowa 

- specjalność: marketing polityczny 

18.09.2017 

18.09.2017 

18.09.2017 

Informatyka: 

- specjalność: techniki multimedialne 

- specjalność: grafika komputerowa 

18.09.2017 

18.09.2017 

Kulturoznawstwo: 

- specjalność: kultura audiowizualna 

- specjalność: turystyka kulturowa 

- specjalność: techniki aktorskie i reżyseria 

18.09.2017 

18.09.2017 

18.09.2017 

Informatyka*: 

- specjalność: techniki multimedialne 

      -     specjalność: grafika komputerowa 

15.09.2017 

15.09.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Kandydaci, którzy nie zdawali matury z matematyki 
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3. Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne drugiego stopnia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia niestacjonarne drugiego stopnia  
 
 
 

Kierunek 

Termin 

składania 

dokumentów 

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 

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 

Kierunek 
Termin składania 

dokumentów 

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 

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 


