Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1658
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2016 r.

Warunki rekrutacji obowiązujące kandydatów
ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą
przyjmowanych na warunkach obowiązujących obywateli polskich,
na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia
prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w języku polskim
w roku akademickim 2017/2018
w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
§ 1.
Kandydaci posiadający podwójne obywatelstwo (polskie i obce), jako obywatele polscy muszą przystąpić do
postępowania rekrutacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Postanowienia ogólne
§ 2.
Na warunkach obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani kandydaci:
1. cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust 2, 5 i 5a, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z
2012 r., poz.572 ze zm.) zwanej dalej Ustawą oraz
2. obywatele polscy ze świadectwem uzyskanym w krajach, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 7 Ustawy,
 zwani dalej kandydatami
3. na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia – ze świadectwem uzyskanym za
granicą, zwanym dalej świadectwem zagranicznym, o którym mowa w art. 169 ust. 7 Ustawy, tj:
4. na studia drugiego stopnia z uzyskanym za granicą dyplomem, zwanym dalej dyplomem zagranicznym
1) potwierdzającym ukończenie trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co
najmniej trzy lata wydanym przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) ukończenia studiów wyższych lub tytułem zawodowym uzyskanym za granicą uznanym za
równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej
określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji.
§ 3.
Kandydaci mogą być przyjęci na studia po spełnieniu wszystkich warunków rekrutacji, obowiązujących
obywateli polskich, zawartych w Warunkach i trybie rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny,
farmację i analitykę medyczną obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku
akademickim 2017/2018 na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku
polskim, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 1658 Senatu UMW z dnia 25 maja 2016 r. oraz
Warunkach i trybie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu na studia
pierwszego stopnia i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzone w języku polskim
obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały nr 1658
Senatu UMW z dnia 25 maja 2016 r. oraz dodatkowo warunków wymienionych w niniejszym dokumencie.

Wymagane dokumenty
§ 4.
1. Kandydaci mają obowiązek złożenia w Dziale Spraw Studenckich, następujących dokumentów:
1) świadectwa zagranicznego/dyplomu zagranicznego wraz z kopią,
2) ankiety osobowej – wydrukowanej z IRK i podpisanej,
3) kopii dowodu osobistego lub - w przypadku cudzoziemców – paszportu (oryginał do wglądu),
4) czterech aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
osobistych, oraz zgodnych 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),
5) dowodu wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (tzw. opłaty
rekrutacyjnej),
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6) uwierzytelnionego tłumaczenia świadectwa zagranicznego/dyplomu zagranicznego na język polski
(uwierzytelnionego tłumaczenia może dokonać tylko tłumacz przysięgły języka obcego wpisany
przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych – tłumaczenia przysięgłe tłumaczy
języka polskiego zarejestrowanych za granicą Polski nie będą honorowane),
7) zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest
tłumaczenie na język polski),
8) polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenia o
przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu
kształcenia,
9) kopii karty Polaka (oryginał do wglądu) – jeśli jest posiadaczem,
10) dokumentu potwierdzającego, że kandydat jest osobą, o której mowa w art. 43 ust 2 Ustawy,
11) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego:
a) zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku
polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego
(Kursy języka polskiego prowadzone są przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy
Uniwersytecie w Łodzi:
ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź,
tel. (48 42) 635 47 03; fax (48 42) 678 47 06; e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl ) lub

b) certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez placówkę uznaną przez Państwową
Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 jeśli posiada.
12) dokumentu wystawionego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – po przeprowadzonym
egzaminie z języka polskiego – potwierdzającego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka
polskiego przez kandydata, w tym w zakresie słownictwa biologicznego i chemicznego, pozwala na
podjęcie studiów w UMW w języku polskim,
13) dodatkowo – na studia drugiego stopnia:
a) publikację, (o której jest mowa w § 4 ust. 2 Warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki
2017/2018 na kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu na studia pierwszego stopnia i drugiego
stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzone w języku polskim), której kandydat
jest autorem lub współautorem, jeśli posiada, oraz
b) w zależności od kierunku, na który kandydują:
 zaświadczenia o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku
studiów pierwszego stopnia, wystawione przez ukończoną Uczelnię lub
 wyniku teoretycznego egzaminu wstępnego przeprowadzonego przez uczelnię.
2. Dokumenty należy złożyć w białej lub szarej, wiązanej teczce, z naklejonym z IRK wydrukiem,
zawierającym dane kandydata (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
nazwę kierunku studiów, liczbę i sumę uzyskanych w rekrutacji punktów.
3. Rozbieżności między treścią złożonych dokumentów, a danymi wprowadzanymi przez kandydata do
IRK może skutkować skreśleniem kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Kandydaci na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia
§ 5.
Jako świadectwo zagraniczne kandydatom akceptuje się:
1. świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą 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,
2. świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane
przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, na zasadach
przewidzianych w umowach międzynarodowych,
3. dokument uznany na podstawie decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument potwierdzający
w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na
studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego
dokumentu – dotyczy cudzoziemców posiadających Kartę Polaka lub kartę pobytu.
§ 6.
Kandydaci na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia mogą być przyjęci po:
1. przeliczeniu wyników z przedmiotów kierunkowych ze świadectwa zagranicznego na skalę 100
punktową według zasad określonych w § 7, w tabelach 1 do 5,
2/5

2. zdaniu w uczelni egzaminu z języka polskiego, z uwzględnieniem słownictwa biologicznego
i chemicznego,
3. uzyskaniu wystarczającej liczby punktów, pozwalających na zajecie limitowanego, określonego w § 7 w
tabelach nr 6 i nr 7, miejsca w rankingu kandydatów.

Postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące wynik ze świadectwa zagranicznego (egzaminu
zagranicznego)
§ 7.
Kandydatów obowiązują następujące zasady:
1. wyniki uzyskane z przedmiotów kierunkowych ze świadectwa zagranicznego, wyrażone w skali 100
stopniowej/procentach, należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;
2. przeliczenia dokonuje się według poniższych tabel nr 1 do 5, przygotowanych dla poszczególnych
krajów/skali ocen lub – gdy brak jest tabeli odpowiadającej skali ocen zastosowanej na świadectwie
zagranicznym – proporcjonalnie, przy założeniu, że ocena maksymalna odpowiada 100 punktom/100
procentom;
tabela nr 1

tabela nr 2

czterostopniowa skala ocen

pięciostopniowa skala ocen

Skala ocen

ocena

Punkty

Skala ocen

ocena

Punkty

3

G = Pass

35

D

below average

25

4

VG = Pass with distinction

70

C

average

50

5

MVG = Pass with special distinction

100

B

good

A

excellent

75
100

tabela nr 3
sześciostopniowa skala ocen
Skala ocen
2
3
4
5
6

tabela nr 4 (dot. Niemiec)
sześciostopniowa skala ocen
Punkty
20
40
60
80
100

Skala ocen
5
4
3
2
1

Punkty
20
40
60
80
100

tabela nr 5
dwunastostopniowa skala ocen
(dot. m.in. Ukrainy)
Skala ocen

Punkty

12

100

11

92

10

83

9

75

8

67

7

58

6

50

5

42

4

33

3. Liczba miejsc dla kandydatów z świadectwem zagranicznym, którzy są przyjmowani na warunkach
obowiązujących obywateli polskich, jest limitowana.
4. Limit miejsc przedstawiony jest w poniższych tabelach nr 6 i 7:
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tabela nr 6

studia stacjonarne
kierunek

studia niestacjonarne

liczba miejsc

w tym
maksymalna liczba miejsc dla
kandydatów ze świadectwem
zagranicznym – ok. 5%

liczba miejsc

w tym
maksymalna liczba miejsc
dla kandydatów ze
świadectwem
zagranicznym– ok. 10%

105

10

lekarski

253

12

lekarsko-dentystyczny

55

3

30

3

farmacja

170

8

125

12

analityka medyczna

60

3

10

1

535

26

270

26

razem

tabela nr 7
studia stacjonarne I stopnia
Wydział Nauk o Zdrowiu *)
liczba miejsc

w tym
maksymalna liczba miejsc dla
kandydatów ze świadectwem
zagranicznym – ok. 5%

Pielęgniarstwo

120

6

Położnictwo

70

4

Fizjoterapia

85

4

Ratownictwo med.

60

3

Zdrowie publiczne

45

2

Dietetyka

80

4

460

23

razem

*) miejsca na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu są
nielimitowane (jeśli na danym kierunku są prowadzone)
Kandydaci na studia drugiego stopnia
§ 8.
1. Kandydaci na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci po spełnieniu wszystkich wymagań dot.
obywateli polskich, kandydujących na studia drugiego stopnia oraz po zdaniu w uczelni egzaminu z
języka polskiego
2. Liczba miejsc dla kandydatów z dyplomem zagranicznym, którzy są przyjmowani na warunkach
obowiązujących obywateli polskich, jest limitowana.
3. Limit miejsc przedstawiony jest w poniższej tabeli nr 8:
tabela nr 8
studia stacjonarne II stopnia
Wydział Nauk o Zdrowiu *)
liczba miejsc

w tym
maksymalna liczba miejsc dla
kandydatów ze świadectwem
zagranicznym– ok. 10%

Pielęgniarstwo

60

3

Położnictwo

45

2

Fizjoterapia

70

4

Ratownictwo med.

-

-

Zdrowie publiczne

40

2

Dietetyka

50

3

*) miejsca na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu są
nielimitowane (jeśli na danym kierunku są prowadzone)
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Kwalifikacja kandydatów na jednolite studia magisterskie, na studia pierwszego i drugiego stopnia.
§ 9.
1. Kandydaci tworzą jeden ranking (według malejącej liczby punktów) razem ze wszystkimi kandydatami
na dany kierunek, formę i poziom studiów przyjmowanymi na warunkach obowiązujących obywateli
polskich, mogą być jednak przyjęci wyłącznie na miejsca limitowane, określone – w zależności od
poziomu i formy studiów – w tabelach nr 6, nr 7 i nr 8, zamieszczonych w § 7 i 8,
2. Terminy, o których mowa w warunkach rekrutacji, są zamieszczone we właściwym Harmonogramie
rekrutacji dla kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2016/2017.
3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wynosi ustalony w ww. tabelach limit miejsc na studia
stacjonarne, kolejni kandydaci – po rejestracji w IRK w wyznaczonym terminie – mogą kandydować na
studia niestacjonarne (jeśli takie są prowadzone), w ramach limitów przyjęć, określonych w tabeli nr 6,
4. Na studia niestacjonarne na kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu miejsca są nielimitowane (jeśli są
prowadzone).
5. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc przez kandydatów ze świadectwem zagranicznym, limit ten
może zostać uzupełniony kandydatami z polskimi świadectwami dojrzałości na obu formach studiów; w
przypadku studiów niestacjonarnych – niewykorzystany limit przyjęć przez kandydatów z polskimi
świadectwami będzie mógł być wykorzystany przez kandydatów ze świadectwem zagranicznym.
6. Wszystkich kandydatów obowiązuje egzamin z języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
słownictwa z zakresu biologii i chemii; egzamin, przeprowadzany w Dziale Spraw Studenckich, ma
formę pisemną; składa się z części sprawdzającej rozumienie ze słuchu i części testowej; oceniony
arkusz egzaminacyjny kandydata dołącza do dokumentacji.
7. Wyniki egzaminu z języka polskiego stanowią dodatkowe kryterium kwalifikacji w rankingu kandydatów.
8. Kandydaci składają komplet dokumentów, o których mowa w § 4, w Dziale Spraw Studenckich w celu
ich weryfikacji, w terminie najpóźniej do 7 dni przed ogłoszeniem pierwszych list rekrutacyjnych.
9. Komplet dokumentów – po weryfikacji – przekazuje się do odpowiedniej Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej.
10. Kandydaci, po odebraniu decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia, zobowiązani
są do dokonania wpisu na I rok studiów oraz podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi
edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w odpowiednim dziekanacie, w
wyznaczonym terminie.
11. Nieodebranie decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia lub niedokonanie wpisu
na I rok studiów lub niepodpisanie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych
opłatach związanych z odbywaniem studiów w wyznaczonym terminie, skutkuje skreśleniem z listy
zakwalifikowanych do przyjęcia.
12. Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć osobiście (lub przez osobę posiadającą odpowiednie
upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane
przez Uczelnię lub notariusza) lub drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma
z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.
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