
HARMONOGRAM 

TELEFONICZNEJ REJESTRACJI  

NA BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 

W DODATKOWEJ REKRUTACJI  
 (na kierunkach, gdzie wymagane są badania lekarskie) 

 

 

 

 

Rejestracja kandydatów na studia 

w DODATKOWEJ REKRUTACJI odbywa się WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE  

w Centrum Medycznym „KLARA”  

ul. Sosabowskiego 21, 42-202 Częstochowa 

pod nr telefonu (34) 34-30-905 w terminach i godzinach podanych poniżej. 

 

 

 
1. Kandydat powinien skontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną UJD w dniach  

01 – 13 września 2022 r.  w celu  rozpoczęcia procedury skierowania na badania lekarskie (na 

kierunkach, gdzie są one wymagane). 

Kandydat powinien okazać się dowodem potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. 

 

W przypadku kandydatów na kierunek LEKARSKI, skierowanie na badanie lekarskie 

kandydaci otrzymają (po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia) w trakcie składania 

dokumentów. 

 

NASTĘPNIE 

 

2. Kandydat uzgadnia WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE wizytę w Centrum Medycznego 

„KLARA w terminach i godzinach podanych poniżej. 
 

NASTĘPNIE 
 

3. Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Centrum Medycznego „KLARA” należy 

zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym 

tożsamość.  

 

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW I GODZIN REJESTRACJI 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYDZIAŁ / KIERUNEK 
TERMINY i GODZINY TELEFONICZNEJ 

REJESTRACJI 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
 

- TURYSTYKA I REKREACJA (I i II stopień) 

Kandydat na studia w I REKRUTACJI kontaktuję się 

wyłącznie telefonicznie z Centrum Medycznym 

„Klara” w celu umówienia wizyty pod nr telefonu 

(34) 34-30- 905 

wyłącznie w podanych niżej dniach i godzinach: 

 

 

✓ 01 – 13 września w godz. od 1200  do 1500 
 

 

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty  

 w Centrum Medycznego „KLARA” należy zgłosić 

dowodem osobistym lub innym dokumentem 

ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość. 

 
 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW I 

GODZIN REJESTRACJI 

 
 

 

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH, 

PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 
 

- BIOTECHNOLOGIA  (I i II stopień) 

- CHEMIA  (I i II stopień) 

- DIETETYKA  (I stopień) 

- PRODUKCJA i MARKETING ŻYWNOSCI 

 (I stopień) 

- ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA   

(II stopień) 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 
 

- KOSMETOLOGIA (I i II stopień) 

- PIELĘGNIARSTWO (II stopień) 

- WYCHOWANIE FIZYCZNE (I i II stopień) 

KIERUNEK  LEKARSKI 

Kandydaci na kierunek LEKARSKI 

otrzymają skierowanie na badanie lekarskie 

(po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia)  

w trakcie składania dokumentów. 
 

 


