Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1658
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2016 r.

Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 cudzoziemców,
o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)
przyjmowanych na studia niestacjonarne, prowadzone w języku polskim
na podstawie decyzji Ministra Zdrowia
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Postanowienia ogólne
§1
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi, zwani dalej "cudzoziemcami”, o których mowa w art. 43. ust 3
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.).przyjmowani są na I rok
studiów stacjonarnych, bezpłatnych z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich,
w oparciu o art. 43. ust 3, pkt 3 ww. ustawy.
1. Na stronach www.umed.wroc.pl w dziale Rekrutacja zamieszczane są:
1) warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018,
2) Harmonogram Rekrutacji 2017,
3) link do Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanej dalej IRK,
4) bieżące komunikaty i informacje o rekrutacji.
2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z:
1) złożenia aplikacji na studia poprzez kompletną rejestrację w IRK,
2) wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane przez IRK, indywidualne dla każdego
kandydata, konto bankowe uczelni,
3) złożenia w Dziale Spraw Studenckich kompletu dokumentów, określonych w § 3.
§2
1

2
3

Cudzoziemcy, o których mowa w § 1, mogą podejmować studia stacjonarne w ramach limitu miejsc
określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia, na niżej wymienionych kierunkach i poziomach:
1) jednolite studia magisterskie na kierunku:
a) lekarskim,
b) lekarsko-dentystycznym,
c) farmacji,
2) studia pierwszego stopnia na kierunku:
a) pielęgniarstwo,
b) położnictwo,
c) fizjoterapia,
d) ratownictwo medyczne,
– pod warunkiem uruchomienia danego kierunku, na danym poziomie studiów.
Kierunek studiów i poziom (jednolite magisterskie lub pierwszego stopnia) będą uruchomione
wówczas, jeśli liczba przyjętych osób będzie wynosiła nie mniej niż 40.
W przypadku gdy liczba przyjętych kandydatów nie przekroczy 40 osób, kierunek/poziom nie zostanie
uruchomiony, a kandydatom, którzy wniosą opłatę rekrutacyjną na taki kierunek, opłata zostanie
zwrócona na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego
§3
1. Złożenie aplikacji przez kandydata
Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni będą wyłącznie cudzoziemcy, którzy:
1). dokonają rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), dostępnej na stronie
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (www umed.wroc.pl) w terminie określonym w
Harmonogramie Rekrutacji 2017,
2). dokonają – za pośrednictwem IRK – wyboru kierunku studiów,
3). dokonają opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w IRK indywidualne dla każdego kandydata i na
każdy kierunek studiów, konto bankowe uczelni,
4). złożą w Dziale Spraw Studenckich komplet wymienionych niżej dokumentów.
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§4
Warunki przyjęcia na studia
Kandydaci, którzy zostali skierowani do przyjęcia na I rok studiów mają obowiązek złożenia w Dziale
Spraw Studenckich, w terminie wskazanym w Harmonogramie Rekrutacji 2017 kompletu kopii (oryginały
do wglądu) następujących dokumentów:
1. na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia:
świadectwa lub innego dokumentu
a) wydanego przez szkołę lub instytucję edukacyjną: w systemie edukacji państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe w tych państwach,
b) uznanego na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych,
c) uznanego na mocy decyzji administracyjnej, uznającą świadectwo
lub potwierdzającą wykształcenie oraz uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
wydaną przez kuratora oświaty
Kuratorium Oświaty dla mieszkańców Dolnego Śląska znajduje się we Wrocławiu przy
placu Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 340-6345; e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl
jeśli nie jest uznane z mocy prawa.

 zwanego dalej świadectwem,
ankietę osobową, wydrukowaną z systemu rekrutacji IRK,
uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów, o których mowa w pkt 1 na język polski,
kopię dowodu tożsamości,
cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
osobistych, oraz zgodne ze zdjęciem wprowadzonym do IRK podczas rejestracji elektronicznej
(o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG- JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,
maksymalny rozmiar pliku 100 KB),
6. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że
przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu
kształcenia,
7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
8. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym
kierunku,
9. zaświadczenie ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie w Łodzi
o zdanych egzaminach z języka polskiego i z przedmiotów kierunkowych,
10. skierowanie na I rok studiów z określeniem kierunku i warunków finansowych studiowania.
2.
3.
4.
5.

Uwaga! Przyjmowane są wyłącznie komplety dokumentów.
Zakończenie postępowania rekrutacyjnego
§5
Dokumenty złożone przez cudzoziemca w Dziale Spraw Studenckich, przekazywane są do odpowiedniego
dziekanatu, celem dokonania przez cudzoziemca wpisu na I rok studiów oraz podpisania umowy
o warunkach odpłatności za studia lub za usługi edukacyjne.
Informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.

§6
Informacje o rekrutacji na studia zamieszczane są na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu oraz udzielane są przez Dział Spraw Studenckich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12.
Cudzoziemcy zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi na stronie
internetowej Uczelni.
Cudzoziemcy przyjęci na I rok studiów zostaną skierowani na obowiązkowe badania lekarskie.
Kandydaci mogą składać i odbierać dokumenty osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie
upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane
przez Uczelnię lub notariusza. Odebranie dokumentów z Uczelni jest równoznaczne z rezygnacją
z podjęcia studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
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