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WYKAZ DOKUMENTÓW  

WYMAGANYCH OD OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH  

NA I ROK STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022  

W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 

 

 

1. Warunkiem dokonania wpisu na studia kandydata wstępnie zakwalifikowanego do przyjęcia, jest dostarczenie  

w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych 

dokumentów).  Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię skutkuje 

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

w Lublinie i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Dokumenty należy złożyć w białej tekturowej wiązanej teczce formatu A4. 

3. Dokumenty obcojęzyczne należy dostarczyć z załączonym tłumaczeniem na język polski dokonanym  

i podpisanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra 

Sprawiedliwości albo oryginał tłumaczenia świadectwa na język polski poświadczonego przez konsula RP 

urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. 

4. Komplet dokumentów oraz dokonanie wpisu może być złożone przez pełnomocnika, po okazaniu odpowiedniego 

upoważnienia oraz przedstawieniu uwierzytelnionej przez notariusza lub urzędowo kopii dokumentu tożsamości 

kandydata. 

5. W przypadku kandydatów będących studentami innego kierunku studiów dopuszcza się możliwość złożenia odpisu 

dokumentu matury, wówczas kandydat składa dodatkowo zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta lub inny 

dokument poświadczający status studenta. 

 

OBYWATELE POLSCY 

 

 

I. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE oraz STUDIA I STOPNIA: 

 

1. podpisane podanie o przyjęcie wydrukowane z konta kandydata, 

2. dowód osobisty/paszport do wglądu, 

3. dokument matury: 

a) nowa matura – oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do 

świadectwa dojrzałości, 

b) „stara matura” – oryginał świadectwa dojrzałości albo oryginał świadectwa dojrzałości i zaświadczenie  

o wynikach egzaminu maturalnego, 

c) matura europejska (EB), międzynarodowa (IB) – oryginał dyplomu wraz z poświadczonym tłumaczeniem na 

język polski, 

d) matura uzyskana za granicą (z wyjątkiem dyplomu IB i EB) – oryginał świadectwa lub inny dokument 

zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej wraz  

z poświadczonym tłumaczeniem na język polski: 
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 opatrzony apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa 

będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji 

zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj,  

z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów, lub 

 zalegalizowany przez odpowiednie władze, w przypadku państw nie będących stroną Konwencji Haskiej  

z dnia 5 października 1961 r., 

 decyzja administracyjna właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za 

dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, wydana na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1327 ze zm.), 

 zaświadczenie o nostryfikacji wydane przed 31 marca 2015 roku, jeśli dokument podlega obowiązkowi 

nostryfikacji, 

4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, 

5. dokumenty potwierdzające uzyskanie: tytułu laureata bądź finalisty olimpiad stopnia centralnego lub 

medalisty i uczestnika finałów olimpiad międzynarodowych lub laureata konkursów międzynarodowych  

i krajowych, 

6. zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego, 

7. dowód dokonania opłaty za I semestr nauki (dotyczy studiów niestacjonarnych). 

 

II. STUDIA II STOPNIA:  

1. podpisane podanie o przyjęcie wydrukowane z konta kandydata, 

2. dowód osobisty/paszport do wglądu, 

3. oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia część A i B (suplement), 

4. Biomedycyna II stopnia - oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu 

do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, 

5. zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów (bez ocen: z pracy dyplomowej i z obrony pracy 

dyplomowej) oraz wynik ukończenia studiów, 

6. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, 

7. dowód dokonania opłaty za I semestr nauki (dotyczy studiów niestacjonarnych). 

 

CUDZOZIEMCY PODEJMUJĄCY STUDIA W JĘZYKU POLSKIM BEZ ODPŁATNOŚCI 

 

I. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE oraz STUDIA I STOPNIA: 

 

1. podpisane podanie o przyjęcie wydrukowane z konta kandydata, 

2. paszport do wglądu, 

3. dokument matury: 

a) nowa matura – oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do 

świadectwa dojrzałości, 
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b) „stara matura” – oryginał świadectwa dojrzałości albo oryginał świadectwa dojrzałości i zaświadczenie  

o wynikach egzaminu maturalnego, 

c) matura europejska (EB), międzynarodowa (IB) – oryginał dyplomu, wraz z poświadczonym tłumaczeniem 

na język polski, 

d) matura uzyskana za granicą (z wyjątkiem dyplomu IB i EB) – oryginał świadectwa lub inny dokument 

zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, wraz  

z poświadczonym tłumaczeniem na język polski: 

 opatrzony apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa 

będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji 

zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj,  

z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów, lub 

 zalegalizowany przez odpowiednie władze, w przypadku państw nie będących stroną Konwencji Haskiej 

z dnia 5 października 1961 r., 

 decyzja administracyjna właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za 

dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, wydana na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1327 ze zm.), 

 zaświadczenie o nostryfikacji wydane przed 31 marca 2015 roku, jeśli dokument podlega obowiązkowi 

nostryfikacji, 

4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, 

5. dokumenty potwierdzające uzyskanie: tytułu laureata bądź finalisty olimpiad stopnia centralnego lub 

medalisty i uczestnika finałów olimpiad międzynarodowych lub laureata konkursów międzynarodowych  

i krajowych, 

6. zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego, 

7. dowód dokonania opłaty za I semestr nauki (dotyczy studiów niestacjonarnych), 

8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (z wyłączeniem tych osób, których znajomość języka 

polskiego została potwierdzona w trakcie egzaminu wstępnego lub posiadających polską maturę), wydany przez: 

a) Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2) lub 

b) wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (minimum poziom B2), 

9.  dokument ubezpieczeniowy: 

a) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia 

w Polsce, 

b) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

c) ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia), 

10.  odpowiedni dokument potwierdzający prawo do podejmowania przez cudzoziemców studiów bez 

odpłatności, prowadzonych w języku polskim np. Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia; kartę stałego pobytu; decyzję o przyznaniu pozwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się  

z rodziną; decyzję o przyznaniu pozwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; kartę pobytu  
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z adnotacją „uchodźca”; certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 (oryginał dokumentu należy 

przedłożyć komisji) wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski. 

 

II. STUDIA II STOPNIA:  

1. podpisane podanie o przyjęcie wydrukowane z konta kandydata, 

2. paszport do wglądu, 

3. oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia część A i B (suplement), 

4. dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, 

gdy w terminie składania dokumentów kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów 

wyższych, składa wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów drugiego 

stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia,  

5. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi 

nostryfikacji, 

6. zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów (bez ocen: z pracy dyplomowej i z obrony pracy 

dyplomowej) oraz wynik ukończenia studiów, 

7. Biomedycyna II stopnia - oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu 

do świadectwa dojrzałości, lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, 

8. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, 

9. dowód dokonania opłaty za I semestr nauki (dotyczy studiów niestacjonarnych), 

10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (z wyłączeniem osób, posiadających polską maturę lub 

studia ukończone w Polsce), wydany przez: 

a) Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako obcego (minimum poziom B2) lub 

b) wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (minimum poziom B2) 

11.  dokument ubezpieczeniowy: 

a) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia  

w Polsce, 

b) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

c) ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia), 

12. odpowiedni dokument potwierdzający prawo do podejmowania przez cudzoziemców studiów 

prowadzonych w języku polskim bez odpłatności np. Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia; kartę stałego pobytu; decyzję o przyznaniu pozwolenia na pobyt czasowy w celu 

połączenia się z rodziną; decyzję o przyznaniu pozwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; kartę 

pobytu z adnotacją „uchodźca”; certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 (oryginał dokumentu 

należy przedłożyć komisji) wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski. 

 


