
Zarządzenie Nr 55/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 13 kwietnia 2022 roku 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów cudzoziemców 

na studia na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo prowadzone w języku angielskim 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2022/2023  

inne niż na podstawie umów z podmiotami zagranicznymi  

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 30 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

26 czerwca 2019 roku oraz § 13 ust. 1 Załącznika Uchwały Nr 89/2021 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 roku 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 zarządzam, co następuje:  

§ 1  

W celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla cudzoziemców na studia stacjonarne  

na kierunek pielęgniarstwo i położnictwo prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie inne niż na podstawie umów z podmiotami zagranicznymi na rok 

akademicki 2022/2023, powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:  

1) dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak – Przewodnicząca, prof. uczelni; 

2) dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień – Z-ca Przewodniczącej, prof. uczelni; 

Członkowie:  

3) dr hab. n. o zdr. Anna Bednarek; 

4) dr n. o zdr. Magdalena Korżyńska-Piętas; 

5) dr n. o zdr. Justyna Krysa, prof. uczelni; 

6) dr n. med. Sebastian Marciniak; 

7) mgr Kamil Sikora. 

§ 2  

1. W związku z realizacją zadań związanych z pracą Komisji oraz dostępem do danych 

osobowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako administrator danych upoważnia 

członków Komisji wskazanych w § 1 do przetwarzania danych osobowych 

zgromadzonych w związku z rozpatrywaniem wniosków o przyjęcie na studia. Zakres 

dostępu do danych członków Komisji jest tożsamy dla wszystkich osób wchodzących  

w skład Komisji. Upoważnienie jest ważne od momentu powołania do Komisji do czasu 

zaprzestania pracy w Komisji lub zakończenia działania Komisji. Z uwagi na 

adekwatność zakresu dostępu do danych oraz czasookresu ważności nadanych uprawnień 



wykaz osób wchodzących w skład Komisji stanowi ewidencję osób uprawnionych do 

przetwarzania danych. 

2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony danych 

obowiązujących w Uniwersytecie, zachowania w tajemnicy i ochrony wszelkich 

informacji i danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub 

zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także wykorzystywania 

pozyskanych danych wyłącznie do celów służbowych, pod rygorem odpowiedzialności  

z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów i aktów prawnych wewnętrznych.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

        Rektor  

      Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska  


