Załącznik nr 8 do Regulaminu studiów
dodany Uchwałą Nr 187/2022
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 25 maja 2022 roku
Zasady przyjęć do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
w celu kontynuowania kształcenia
na kierunku pielęgniarstwo
§1
Kontynuowanie kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przez studentów
kształcących się dotychczas w Ukrainie odbywa się w trybie stacjonarnym w języku polskim.
§2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie umożliwia kontynuowanie kształcenia kandydatom, którzy
złożyli aplikację do Uniwersytetu w terminie do dnia 30 kwietnia 2022.
§3
Ustala się limit przyjęć w liczbie 2 miejsc.
§4
1. Obywatele Ukrainy zobowiązani są poddać się egzaminowi weryfikującemu
znajomość języka polskiego, w szczególności w zakresie specjalistycznego słownictwa
lub złożyć oświadczenie, że nie władają w nim w wystarczającym stopniu.
2. W przypadku niezadawalającego wyniku egzaminu lub złożenia oświadczenia,
o którym mowa w ust. 1 studenci mogą zostać przyjęci na pierwszy rok studiów i odbyć
w uczelni kurs przygotowawczy z języka, w którym ubiegają się o kształcenie,
w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Pozytywne ukończenie kursu
umożliwia kontynuowanie studiów w roku akademickim 2022/2023 na poziomie
wynikającym z egzaminu o którym mowa w ust. 3.
3. Przyjęcie studenta na odpowiedni rok studiów następuje na podstawie weryfikacji
efektów uczenia się w formie pisemnego egzaminu.
§5
1. Przyjęcie na studia następuje w formie wpisu określającego kierunek rok i formę studiów.
Wpisu dokonuje Dziekan.
2. W terminie do 3 tygodni od przyjęcia na odpowiedni rok studiów Dziekan określi różnice
programowe i wysokość opłat z tego tytułu.
§6
1. Studenci odbywają studia na podstawie indywidualnego programu studiów lub
indywidualnej organizacji studiów.
2. Ukończenie studiów w Uniwersytecie wymaga uzyskania wszystkich efektów uczenia się
przewidzianych standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
pielęgniarki.

§7
Studenci, którzy nie posiadają dokumentów poświadczających status studenta zostaną przyjęci
w celu kontynuowania studiów na podstawie złożonego pod rygorem odpowiedzialności
karnej oświadczenia, że w dniu 24 lutego 2022 r. studiowali na określonym roku studiów na
danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie
dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów.

