Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 21 lutego 2019 roku

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2019/2020
termin rozpoczęcia rekrutacji: 8 kwietnia 2019 r.
termin zakończenia rekrutacji: 11 października 2019 r.

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów
analityka medyczna
biomedycyna
dietetyka
elektroradiologia
farmacja
fizjoterapia
higiena stomatologiczna
kosmetologia
lekarski
lekarsko-dentystyczny
pielęgniarstwo
położnictwo

techniki dentystyczne
ratownictwo medyczne

Termin
8 kwietnia 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Rodzaj matury
zagraniczna uzyskana w krajach
innych niż kraje należące do UE,
EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej

Czynności
rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna

8 maja 2019 r. – 17 czerwca 2019 r.

zagraniczna uzyskana w krajach
należących
do
UE,
EFTA,
Konfederacji Szwajcarskiej

rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna oraz
termin na dostarczenie świadectwa lub innego
dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz
z uzyskanym wynikiem

8 maja 2019 r. – 9 lipca 2019 r.

nowa, stara, europejska (EB),
międzynarodowa (IB)

rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna oraz
uzupełnianie wyników egzaminów maturalnych

8 kwietnia 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r.

zagraniczna uzyskana w krajach
innych niż kraje należące do UE,
EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej

rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna

8 maja 2019 r. – 17 czerwca 2019 r.

zagraniczna uzyskana w krajach
należących
do
UE,
EFTA,
Konfederacji Szwajcarskiej
nowa, stara, europejska (EB),
międzynarodowa (IB)

19 czerwca 2019 r. godz. 12:00
26 czerwca 2019 r. godz. 12:00

wszystkie rodzaje matur

do 9 lipca 2019 r.

nowa, stara, europejska (EB),
międzynarodowa (IB)
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rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna oraz
termin na dostarczenie świadectwa lub innego
dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz
z uzyskanym wynikiem
rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna,
uzupełnianie wyników egzaminów maturalnych
egzamin sprawnościowy
egzamin manualny
uzupełnianie wyników egzaminów maturalnych
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OGŁASZANIE LIST KWALIFIKACYJNYCH NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Kierunek studiów
Termin
Rodzaj matury
Czynności
analityka medyczna,
12 lipca 2019 r.
ogłoszenie I listy kwalifikacyjnej
biomedycyna,
do 17 lipca 2019 r. do godz. 12:00
składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu na studia
dietetyka,
18 lipca 2019 r.
ogłoszenie II listy kwalifikacyjnej
elektroradiologia,
do 22 lipca 2019 r. do godz. 12:00
składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu na studia
farmacja,
23
lipca
2019
r.
ogłoszenie III listy kwalifikacyjnej
fizjoterapia,
do 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00
składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu na studia
higiena stomatologiczna,
wszystkie rodzaje matur
kosmetologia,
26 lipca 2019 r.
ogłoszenie IV listy kwalifikacyjnej
lekarski,
do 30 lipca 2019 r. do godz. 12:00
składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu na studia
lekarsko-dentystyczny,
31 lipca 2019 r.
ogłoszenie V listy kwalifikacyjnej
pielęgniarstwo,
do 2 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00
składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu na studia
położnictwo,
przerwa w pracach Komisji Rekrutacyjnych
5
sierpnia
2019
r.
–
3
września
2019
r.
ratownictwo medyczne
5 września 2019 r.
ogłoszenie VI listy kwalifikacyjnej
techniki dentystyczne
UWAGA: Wyniki egzaminu wstępnego, sprawnościowego, manualnego oraz przeliczone na punkty wyniki matur zagranicznych uzyskanych w krajach należących do UE, EFTA,
Konfederacji Szwajcarskiej wprowadza do systemu odpowiednia Komisja Rekrutacyjna do 9 lipca 2019 r.

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów

Termin
10 lipca 2019 r. – 24 lipca 2019 r.

biomedycyna
dietetyka
elektroradiologia
fizjoterapia
kosmetologia
pielęgniarstwo
położnictwo
zdrowie publiczne

Czynności
rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna,
oraz uzupełnianie wyników

OGŁASZANIE LIST KWALIFIKACYJNYCH NA STUDIA II STOPNIA
26 lipca 2019 r.
do 31 lipca 2019 r. do godz. 12:00
31 lipca 2019 r.
do 2 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00
5 sierpnia 2019 r. – 3 września 2019 r.
5 września 2019 r.
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ogłoszenie I listy kwalifikacyjnej
składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu na studia
ogłoszenie II listy kwalifikacyjnej
składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu na studia
przerwa w pracach Komisji Rekrutacyjnych
ogłoszenie III listy kwalifikacyjnej
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NIESTACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów

Termin

Rodzaj matury
zagraniczna uzyskana w krajach innych niż
kraje należące do UE, EFTA, Konfederacji
Szwajcarskiej

19 sierpnia 2019 r. – 26 sierpnia 2019 r.

lekarski
lekarsko-dentystyczny
19 sierpnia 2019 r. – 2 września 2019 r.

zagraniczna
uzyskana
w
krajach
należących do UE, EFTA, Konfederacji
Szwajcarskiej
nowa,
stara,
europejska
międzynarodowa (IB)

(EB),

Czynności
rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna
rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna oraz
termin na dostarczenie świadectwa lub innego
dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów
wraz z uzyskanym wynikiem
rejestracja elektroniczna,
opłata rekrutacyjna oraz
uzupełnianie wyników egzaminów maturalnych

OGŁASZANIE LIST KWALIFIKACYJNYCH NA STUDIA NIESTACJONARNE
5 września 2019r.

ogłoszenie I listy kwalifikacyjnej
wszystkie rodzaje matur
składanie dokumentów, wniesienie opłaty za
do 11 września 2019 r. do godz. 12:00
I semestr nauki oraz dokonanie wpisu na studia
UWAGA: Wyniki egzaminu wstępnego, sprawnościowego, manualnego oraz przeliczone na punkty wyniki matur zagranicznych uzyskanych w krajach należących do UE, EFTA,
Konfederacji Szwajcarskiej wprowadza do systemu odpowiednia Komisja Rekrutacyjna do 2 września 2019 r.
Egzaminy wstępne na studia dla kandydatów posiadających maturę zagraniczną uzyskaną w krajach innych niż kraje należące do UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej egzamin przeprowadzany jest w terminie wspólnym dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

4 czerwca 2019 r. – matematyka (godz. 9:00 – poziom podstawowy; godz. 14:00 – poziom rozszerzony);
5 czerwca 2019 r. – język angielski (godz. 14:00 – poziom rozszerzony);
7 czerwca 2019 r. – biologia (godz. 9:00 – poziom rozszerzony);
10 czerwca 2019 r. – chemia (godz. 9:00 – poziom rozszerzony);

14 czerwca 2019 r. – fizyka (godz. 9:00 – poziom rozszerzony).
UWAGA:
 Kolejne terminy ogłaszania list osób wstępnie zakwalifikowanych nieokreślone niniejszym harmonogramem ustalane będą indywidualnie w zależności od kierunku.
 Terminy ogłaszania kolejnych komunikatów będą podawane na liście rezerwowej.
Strona 3 z 3

