
Zarządzenie Nr 146/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 30 września 2020 roku 

 

w sprawie dodatkowej rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunki: 

dietetyka, pielęgniarstwo oraz kosmetologia, na rok akademicki 2020/2021 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 7 Załącznika do Uchwały Nr CCLXXVI/2019 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji 

na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2020/2021 zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Przeprowadza się dodatkową rekrutację na stacjonarne studia II stopnia na kierunki: 

dietetyka, pielęgniarstwo, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz na kierunek 

kosmetologia prowadzony na Wydziale Farmaceutycznym, na rok akademicki 2020/2021. 

2. Rekrutację na kierunek: 

1) dietetyka oraz pielęgniarstwo przeprowadza III Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

Wydziału Nauk o Zdrowiu; 

2) kosmetologia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału 

Farmaceutycznego. 

 

§ 2 

Rekrutacja na kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, kosmetologia będzie prowadzona na 

zasadach określonych Uchwałą Nr CCLXXVI/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2020/2021. 

 

§ 3 

1. Kandydaci w terminie od 1 października do 6 października 2020 roku zobowiązani są: 

1) dokonać elektronicznej rejestracji; 

2) wnieść stosowną opłatę rekrutacyjną, z zastrzeżeniem ust. 2; 

3) wpisać średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik ukończenia studiów. 

2. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym (bez względu na kierunek 

studiów) w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzonym na rok akademicki 

2020/2021, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. 

3. Kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie prowadzonym na rok akademicki 2020/2021 wnoszą opłatę 

rekrutacyjną w wysokości 85 zł. 

4. Ogłoszenie wyników dodatkowej rekrutacji nastąpi w dniu 7 października 2020 roku. 

5. Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów składają dokumenty w terminie 

7 – 8 października 2020 roku. 



§ 4 

1. Liczba wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć na dzień 29 września 2020 roku na 

poszczególne kierunki studiów wynosi: 

1) na kierunek dietetyka – 10 miejsc; 

2) na kierunek pielęgniarstwo – 9 miejsc; 

3) na kierunek kosmetologia – 12 miejsc. 

2. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydaci dotychczas 

zakwalifikowani na pierwszy rok studiów II stopnia na kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, 

kosmetologia złożą rezygnację z podjęcia studiów liczba miejsc zostanie odpowiednio 

zwiększona. 

3. W ramach dodatkowej rekrutacji na studia II stopnia na kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, 

kosmetologia zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełnią warunki określone wyżej powołaną 

Uchwałą Nr CCLXXVI/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2020/2021 i niniejszym Zarządzeniem oraz 

uzyskają najwyższą średnią ocen mieszczącą się w ramach wolnych miejsc, o których mowa 

w ust. 1 i w terminie złożą komplet wymaganych dokumentów. 

 

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


