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Harmonogram postępowania rekrutacyjnego  

na pierwszy rok stacjonarnych studiów prowadzonych w języku angielskim  

w ramach Programu Międzynarodowego  

 w roku akademickim 2022/2023  
 

  termin rozpoczęcia rekrutacji: 15 kwietnia 2022 r. 

termin zakończenia rekrutacji: 31 lipca 2022 r.  

          termin rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej: 1 sierpnia 2022 r. 

termin zakończenia rekrutacji uzupełniającej: 30 września 2022 r. 

 

 

STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ STACJONARNE STUDIA I STOPNIA – 

 PROGRAM MIĘDZYNARODOWY  
  

Kierunek studiów  Termin  Rodzaj matury  Czynności  

lekarski  
lekarsko-dentystyczny 

pielęgniarstwo 

położnictwo 
  

15 kwietnia 2022 r. – 30 czerwca 2022 r.  wszystkie rodzaje matur  

rejestracja elektroniczna, opłata rekrutacyjna 

oraz termin na dostarczenie świadectwa lub 

innego dokumentu uprawniającego do 

podjęcia studiów wraz z uzyskanym 

wynikiem  

OGŁASZANIE LIST KWALIFIKACYJNYCH NA STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ 

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA - PROGRAM MIĘDZYNARODOWY 

15 lipca 2022 r.  
wszystkie rodzaje matur  

ogłoszenie I listy kwalifikacyjnej  

do 16 września 2022 r.  
składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu 

na studia  

 

UWAGA: Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeliczone na punkty wyniki matur zagranicznych wprowadza do systemu odpowiednia Komisja Rekrutacyjna do 15 lipca 2022 r.  
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Rozmowy kwalifikacyjne na studia dla wszystkich kandydatów za wyjątkiem kandydatów posiadających wynik egzaminu BMAT (kandydaci posiadający wynik 

egzaminu BMAT mogą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej i uzupełnić punkty kwalifikacyjne) –  

rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są w niżej wymienionych terminach wspólnych dla czterech kierunków:  

 26 maja 2022 r. 

 27 maja 2022 r. 

 30 maja 2022 r. 

 31 maja 2022 r. 

 1 czerwca 2022 r. 

 6 czerwca 2022 r. 

 7 czerwca 2022 r. 

 

 5 lipca 2022 r.  

 6 lipca 2022 r. 

 7 lipca 2022 r. 

 8 lipca 2022 r. 

 11 lipca 2022 r. 

 12 lipca 2022 r. 

 

Rekrutacja uzupełniająca, o której mowa w § 7 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 89/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji cudzoziemców na studia stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w języku angielskim 

inne niż na podstawie umów z podmiotami zagranicznymi na kierunki pielęgniarstwo oraz położnictwo na rok akademicki 2022/2023 oraz § 7 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 

91/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji cudzoziemców na 

studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim inne niż na podstawie umów z podmiotami zagranicznymi na kierunku lekarskim oraz lekarsko dentystycznym 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2022/2023:  

1 sierpnia 2022 r. - 30 września 2022 r. 

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.  

 

 


