
 ETAPY REKRUTACJI  TERMINY  

 

Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  

 

Kandydaci na kierunki:  

konserwacja i restauracja dzieł sztuki,  

grafika,  

sztuka mediów i edukacja wizualna  

14.05 (wtorek) – 04.07.2019 r. (czwartek)  
do godz. 23:59  

Kandydaci na kierunki:  

malarstwo,  

architektura wnętrz  

14.05 (wtorek) – 09.07.2019 r. (wtorek)  
do godz. 23:59  

Kandydaci na pozostałe kierunki studiów  14.05 (wtorek) – 11.07.2019 r. (czwartek)  
do godz. 23:59  

 

 

Egzaminy wstępne  

 

Kandydaci na kierunek:  

konserwacja i restauracja dzieł sztuki  
kwalifikacja prac plastycznych  08.07.2019 r. (poniedziałek)  

egzaminy praktyczne:  08.07 (poniedziałek) – 10.07.2019 r. (środa)  

 

Przegląd teczek 8.07.2019 godz. 9.00 – 

sala nr 17  

Egzaminy wstępne – sale 14, 16, 17  

ul. Sienkiewicza 6  

 

 

 

 

Kandydaci na kierunki:  

grafika  

sztuka mediów i edukacja wizualna  
kwalifikacja prac plastycznych  08.07.2019 r. (poniedziałek)  

egzaminy praktyczne:  09.07 (wtorek) – 10.07.2019 r. (środa)  

 

grafika - Kwalifikacja prac plastycznych /przegląd teczek/, odbędzie się w dniu      

8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w salach: 112, 115 /Zakład Malarstwa/  

przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu.  

 

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniach: 9 lipca 2019 r. (wtorek) i 10 lipca 

2019 r. (środa), w salach 112; 115, oraz 116, przy ul. Sienkiewicza 30/32 w 

Toruniu.  

Rozpoczęcie egzaminu praktycznego o godz. 9.00  
 

sztuka mediów i edukacja wizualna –  przegląd teczek i egzamin odbywają się w 

Zakładzie Rysunku na ul. Szosa Bydgoska 50/56. Sala 101. 
 

 

 

Kandydaci na kierunki:  

malarstwo  

architektura wnętrz  
egzaminy praktyczne:  11.07 (czwartek) – 12.07.2019 r. (piątek)  

 

  

malarstwo -  Egzaminy wstępne w Zakładzie Malarstwa odbędą się w salach 15 i 16 w 

budynku na ul. Sienkiewicza 30/32 
 



architektura wnętrz  - 11. 07. 2019 r. - rysunek 9:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 - Szosa Bydgoska 50/56, 
sale 101 i 23,  12. 07.2019 r. - malarstwo 9:00 - 13:00 - Szosa Bydgoska 50/56, sale 101 i 23,  12. 07. 
2019 r. - kompozycja przestrzenna 14:00 - 18:00 - Szosa Bydgoska 50/56 sala 6. 


