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Załącznik 

do Uchwały Nr CXLIII/2018 

Senatu UM w Lublinie 

z dnia 14 lutego 2018 roku 

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNEK 

BIOMEDYCYNA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 

 

§ 1 

Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok, 

stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku biomedycyna, prowadzonych 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

§ 2 

1. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie 

na studia prowadzone w języku polskim, będących obywatelami polskimi 

lub cudzoziemcami. 

2. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim 

na zasadach  dotyczących obywateli polskich, jeżeli są:  

1) cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 

2) cudzoziemcami posiadającymi status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) cudzoziemcami korzystającymi z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

4) pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

6) cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 

zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 

art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2206), 

7) cudzoziemcami, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkami 

ich rodzin, posiadającymi prawo stałego pobytu. 

3. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy podejmujący naukę 

w języku polskim ubiegający się na zasadach dotyczących obywateli polskich, którzy 

legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym 

dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów 

drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny 

z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego  stopnia, zgodnie 

z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 

za granicą lub legitymują się dyplomem licencjata wydanym przez polską uczelnię . 

4. Cudzoziemcy będący posiadaczami ważnej Karty Polaka lub obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia 

prowadzone w języku polskim na zasadach dotyczących obywateli polskich. 

 

5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie będzie prowadził postępowania kwalifikacyjnego 

na studia II stopnia na kierunek biomedycyna w odniesieniu do cudzoziemców 

ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim  na zasadzie odpłatności. 

 

§ 3 

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie prowadzi studia drugiego stopnia na kierunku 

biomedycyna w formie stacjonarnej. 

2. Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi w zakresie przewidzianym w ustawie 

Prawo o szkolnictwie wyższym. Uniwersytet Medyczny w Lublinie może pobierać 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne w zakresie i na zasadach określonych 

w Uchwale Senatu i Zarządzeniu Rektora. 

3. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za studia na dany rok akademicki określa  umowa 

o kształcenie zawarta z Uczelnią. 

§ 4 

1.  Do  postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna   

     może zostać dopuszczona osoba, która: 

1) legitymuje się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia 

na kierunku: biomedycyna lub studiów drugiego stopnia na kierunku: biotechnologia 

lub  dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka 

medyczna, farmacja, lekarski. 

2) dokonała elektronicznej rejestracji, o której mowa w § 10, 

3) wniosła opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 11. 

2. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami 

Polski, wydany przez uczelnię nie 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), lub strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub kraju, z którym Polska nie zawarła 

umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są złożyć zaświadczenie 

o nostryfikacji dyplomu studiów wyższych zgodnie z przepisami w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą. 

3. Cudzoziemcy, którzy legitymują się odpowiednim dyplomem licencjata lub magistra      

wydanym przez polską uczelnię mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia 

na zasadach obowiązujących obywateli polskich o ile spełniają wymogi określone § 2.   

 

§ 5 

1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna będzie: 

1) konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio   

z jednolitych studiów magisterskich z zastrz. ust.2, 

2) wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie           

rozszerzonym z zastrz. ust. 3. 

2. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów 

odpowiednio: z pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych 

magisterskich. Do średniej nie wlicza się oceny z pracy licencjackiej, magisterskiej  

i obrony z pracy licencjackiej i magisterskiej.  

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów, niż 

liczba pozostałych miejsc na kierunku biomedycyna drugiego stopnia, zostanie 

zastosowane kryterium, którym jest wyższa punktacja uzyskana na świadectwie 

dojrzałości z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.  
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§ 6 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i Uczelniana 

Komisja Rekrutacyjna. 

2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne 

na poszczególne kierunki studiów w odniesieniu do kandydatów będących obywatelami 

polskimi i cudzoziemcami, którzy zamierzają podjąć studia w języku polskim 

na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

3. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania 

rekrutacyjnego, a w szczególności: ogłaszanie wyników postępowania rekrutacyjnego 

na poszczególnych etapach postępowania, przyjmowanie dokumentów od kandydatów 

zakwalifikowanych na studia, wydawanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia. 

4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz nadzoruje prace Wydziałowych 

Komisji Rekrutacyjnych, zatwierdza zasady rekrutacji na studia, prowadzi 

postępowanie rekrutacyjne. 

§ 7 

1. Postępowanie rekrutacyjne kończy się wydaniem przez Wydziałową Komisję 

Rekrutacyjną decyzji w sprawie przyjęcia kandydata na studia.  

2. Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawach przyjęć na studia podpisuje 

przewodniczący a w razie jego nieobecności-zastępca działający z jego pisemnego 

upoważnienia.  

3. Decyzje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podpisuje przewodniczący.  

4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie 

składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

5. Decyzje doręczane są w formie pisemnej za zwrotnym poświadczeniem odbioru.  

6. Na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

7. Podstawą odwołania może być jedynie wskazane naruszenie warunków i trybu 

rekrutacji na studia. 

 

§ 8 

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: 

1) postępowanie kwalifikacyjne (rejestrację kandydata, dokonanie opłaty rekrutacyjnej) 

2) złożenie  wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię, 

3) wydanie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w celu ustalenia listy osób przyjętych 

na studia w ramach przyznanego limitu.  

3. Limity przyjęć na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna prowadzone 

w systemie stacjonarnym określa Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie 

wszystkich kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów kwalifikujących 

do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc 

określonego dla poszczególnych kierunków studiów. Ostateczną decyzję podejmuje 

Rektor Uniwersytetu z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Limit przyjęć na dany kierunek studiów może zostać zwiększony w przypadku, gdy 

przyjęcie wszystkich kandydatów posiadających jednakową liczbę punktów przekroczy 

ustalony uchwałą Senatu limit miejsc, nie więcej jednak niż o 3 miejsca. 

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc, 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia na tym  kierunku studiów. 

7. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie na kierunek biomedycyna zostanie podany do wiadomości przez Uczelnianą 

Komisję Rekrutacyjną do dnia 31 marca 2018 roku. 
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§ 9 

1. Kandydaci niepełnosprawni podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie 

osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

2. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz terminy i tryb ich składania zostaną określone 

zarządzeniem Rektora. 

3. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa 

w oryginale.  

4. Nie złożenie wymaganych dokumentów w terminach wskazanych przez Uczelnię skutkuje 

skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie. 

5. Dopuszcza się dwie formy składania dokumentów: 

1) osobiście, 

2) przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie. 

6. W przypadku rezygnacji ze studiów kandydat składa podpisaną rezygnację w formie 

pisemnej w sposób określony w ust. 5 lub przesyłając skan pisma z podpisem z adresu 

mailowego używanego przy rekrutacji. 

7. W przypadku rezygnacji odbiór świadectwa następuje w trybie określonym  

w ust. 5 lub na wniosek kandydata przesyłką poleconą z poświadczeniem odbioru.  

 

§ 10 

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest dokonanie elektronicznej 

rejestracji. 

2. System elektronicznej rejestracji dostępny jest przez całą dobę z dowolnego komputera 

z dostępem do Internetu, tzn.: 

1) w okresie rejestracji - kandydat ma możliwość dokonania rejestracji, wyboru 

dowolnej liczby kierunków z dostępnego katalogu oraz dokonywania zmian 

w formularzu rejestracyjnym, 

2) w terminie wpisywania wyników egzaminów - kandydat ma możliwość 

wpisania wyników z egzaminów przedmiotów objętych postępowaniem 

rekrutacyjnym, dokonania zmiany wybranych przedmiotów oraz dokonywania 

zmian dotyczących punktacji, oddzielnie dla każdego kierunku studiów. 

Kandydat w tym terminie nie ma możliwości wykonania czynności 

wymienionych w pkt 1 . 

3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub dokonania 

zmian, o ile nie wynikają one z awarii systemu rekrutacyjnego Uniwersytetu. W przypadku 

niemożności dokonania rejestracji lub dokonania zmian, kandydat powinien niezwłocznie 

powiadomić Biuro Rekrutacji z zachowaniem terminu rejestracji elektronicznej . 

4. Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia informacji zawartych na swoim koncie 

rejestracyjnym i dokonania wydruku kompletnego kwestionariusza po wpisaniu 

wyników. 

 

§  11 
1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie 

na studia w roku akademickim 2018/2019 ustala Rektor Uczelni w oparciu  

o rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.  

2. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu 

rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów. Brak opłaty rekrutacyjnej skutkuje 

skreśleniem z listy kandydatów i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu 

rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzyma potwierdzenie 

dokonania wpłaty na indywidualne konto rekrutacyjne. 

3. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku: 

1) rezygnacji z kształcenia, o którym mowa w § 8 ust. 6, 

2) wniesienia  opłaty rekrutacyjnej po terminie 
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3) dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.  

4. Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek kandydata. Zwrotu, o którym mowa  

w  ust. 3 pkt 1, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto, z którego wpłynęła opłata.  

 

 § 12 

1. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, na poszczególnych etapach postępowania, 

zostanie utworzona lista osób wstępnie zakwalifikowanych, lista osób przyjętych  oraz 

lista rezerwowa. 

2. Podstawą utworzenia list, o których mowa w ust. 1, będzie średnia ocen z całego toku 

studiów z zastrz. § 5 ust.3. 

3. Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów sporządzone 

zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się  

w ramach przyznanego limitu. 

4. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób przyjętych, kandydaci z listy 

rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zgodnie  

z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej. 

5. Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej zobowiązani są sprawdzać aktualne 

informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej Uniwersytetu, aż 

do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 

6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż 

liczba miejsc na dany kierunek studiów Uniwersytet zastrzega sobie prawo żądania 

deklaracji podjęcia studiów. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym przez 

odpowiednią WKR jest traktowane, jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na 

studia. Kandydat zostaje wówczas skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie 

na studia. 

7. Listy osób przyjętych zostaną ułożone według malejącej liczby uzyskanych punktów.  

8. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc dopuszcza się możliwość przeprowadzenia 

dodatkowej rekrutacji na zasadach określonych przez Rektora. Informacje związane  

z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego będą umieszczane na stronie internetowej 

Uczelni. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami 

podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.  

 

§ 13 
1. Wyniki prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej są jawne. Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej www.rekrutacja.umlub.pl, wyniki poszczególnych etapów postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Dopuszcza się możliwość wysyłania przez WKR dodatkowych powiadomień  

kandydatów wiadomością sms na numer telefonu komórkowego zarejestrowany przez 

operatora na terytorium RP, podany w formularzu rejestracyjnym, na poszczególnych 

etapach postępowania rekrutacyjnego, w przypadkach wymagających od kandydatów     

niezwłocznego podjęcia stosownych czynności.  

3. Forma korespondencji, o której mowa w ust. 2 nie zwalnia kandydatów 

ze sprawdzania komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu.  

 

 

 

 


