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WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH 

NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PROWADZONYCH  

W JĘZYKU ANGIELSKIM W RAMACH PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023  

W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 

 

1. Warunkiem dokonania wpisu na studia kandydata wstępnie zakwalifikowanego 

do przyjęcia, jest dostarczenie w wyznaczonym terminie do siedziby właściwego 

Dziekanatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 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 (wystawione w języku innym niż polski lub angielski) 

należy dostarczyć z załączonym tłumaczeniem na język angielski lub polski 

dokonanym i podpisanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy 

przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo oryginał tłumaczenia 

świadectwa na język angielski poświadczonego przez konsula RP urzędującego 

w państwie, w którym został wydany dokument. 

4. Komplet dokumentów może być złożony osobiście lub drogą pocztową.   

5. W przypadku kandydatów będących studentami innego kierunku studiów dopuszcza 

się możliwość złożenia odpisu dokumentu, wówczas kandydat składa dodatkowo 

zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta lub inny dokument poświadczający 

status studenta. 

CUDZOZIEMCY PODEJMUJĄCY STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ 

I STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM W RAMACH PROGRAMU 

MIĘDZYNARODOWEGO:  

1) kwestionariusz osobowy, wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji, 

2) kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem, 

3) zalegalizowany (apostille lub legalizacja konsularna), oryginał świadectwa, jeśli 

wymagają tego przepisy:  

a) nowa matura - egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, 

techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników 

uzupełniających, zdawany od 2005 roku,  

b) stara matura - egzamin dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych 

szkół średnich zdawany przed rokiem 2005,  

c)  matura IB (International Baccalaureate) - świadectwo wydane przez 

organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,  
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d) matura EB (European Baccalaureate) - świadectwo wydane przez Szkoły 

Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną 

w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 3 poz.10),  

e) matura zagraniczna - dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej i uprawniający 

do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura EB lub matura 

IB,  

f) zaświadczenie OKE – zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego 

wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwentowi, który 

posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości 

(stara matura), i który uzyskał zaliczenie z egzaminu maturalnego, w części 

pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych 

przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystąpił do egzaminu 

maturalnego, 

4) zalegalizowany wykaz ocen lub oryginał transkryptu ocen ze szkoły średniej 

uprawniający do studiowania, nostryfikowany na terytorium RP, jeżeli świadectwo nie 

zawiera wykazu ocen, a wymagają tego przepisy, 

5) transkrypt ocen ze szkoły wyższej (jeżeli kandydat posiada, nieobowiązkowo)  

 - potwierdzenie zaliczenia wymaganych przedmiotów wymaganych w formie 

stacjonarnej, z uwzględnieniem zajęć praktycznych, trwających co najmniej jeden 

semestr, 

6) dokument potwierdzający, że świadectwo uprawnia do podjęcia nauki na studiach 

wyższych zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, w którym zostało wydane 

 - jeżeli dotyczy,   

7) uwierzytelnione tłumaczenie na język angielski lub polski świadectwa, o którym 

mowa w pkt 3 lit. e, pkt 4 oraz 5, jeżeli zostało ono wystawione w języku innym niż 

polski lub angielski, 

8) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia 

na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku 

obcym innym niż język angielski, konieczne jest tłumaczenie na język angielski lub 

polski), 

9) polisa ubezpieczenia zdrowotnego, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

potwierdzenie posiadania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy z w/w dokumentów potwierdzających 

ubezpieczenie powinien obejmować okres danego roku akademickiego, w którym 

student odbywa kształcenie na terytorium RP,  

10) zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B,  

11) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, o którym mowa 

w Załączniku B do Załącznika do Uchwały Nr 89/2021 Senatu Uniwersytetu 
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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 w Załączniku B 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,  

12) 1 fotografia w formie wydrukowanej oraz fotografia w wersji elektronicznej 

w rozmiarze 237 × 297 pix i rozdzielczości 300 DPI.  

Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale 

lub poświadczonym przez Uczelnię albo przez notariusza odpisie. 

 


