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„REGULAMIN ORGANIZACJI PROCESU REKRUTACJI NA STUDIA PROWADZONE 

W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE ORAZ TRYBU DZIAŁANIA 

KOMISJI REKRUTACYJNYCH NA ROK AKADEMICKI 2022/2023” 

 

§ 1 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest dokonanie elektronicznej rejestracji. 

 

§ 2 

1. Kandydat na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zakłada w systemie jedno, 

indywidualne konto wypełniając formularz elektroniczny, w którym przekazuje wymagane dane 

osobowe oraz dane teleadresowe. 

2. Kandydat za pośrednictwem indywidualnego konta wpisuje oraz zatwierdza informacje 

wymagane w postępowaniach kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki studiów. Kandydat 

ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych 

niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji. 

3. Bieżące informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego przekazywane są kandydatowi  

za pośrednictwem stron internetowych www.rekrutacja.umlub.pl oraz 

www.wynikirekerutacji.umlub.pl. 

4. Kandydaci są zobowiązani do wpisania, w terminie określonym w harmonogramie, 

następujących danych, wymaganych w celu ustalenia wyniku kwalifikacji:  

1) dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia:  

a) kandydat posiadający świadectwo nowej matury, dyplom matury IB lub świadectwo 

matury EB wpisuje za pośrednictwem indywidualnego konta wyniki uzyskane 

z egzaminu maturalnego,  

b) kandydat posiadający świadectwo starej matury wpisuje za pośrednictwem 

indywidualnego konta oceny, wyniki z zaświadczenia wydanego przez OKE lub wyniki 

z egzaminu wstępnego przeprowadzanego od roku 2020 przez inne medyczne uczelnie 

w Polsce, o ile zostały przeprowadzone na arkuszach przygotowanych przez CKE oraz 

ocenione według standardów oceniania arkuszy egzaminów maturalnych, 

c) kandydat będący laureatem albo finalistą olimpiady lub konkursu uwzględnianego 

w postępowaniu kwalifikacyjnym wpisuje za pośrednictwem indywidualnego konta 

informację o posiadanych osiągnięciach, 

d) kandydat na studia pomostowe wpisuje za pośrednictwem indywidualnego konta 

informacje o ukończonej szkole średniej oraz ukończonej szkole medycznej; 

2) dla studiów drugiego stopnia: 

a) kandydat na studia, dla którego w postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę 

wyniki ukończenia studiów wyższych, wpisuje za pośrednictwem indywidualnego konta 

posiadaną średnią ocen z całego toku ukończonych studiów wyższych oraz wynik 

ukończenia studiów/wynik z egzaminu dyplomowego, 

b) kandydat na kierunek biomedycyna wpisuje za pośrednictwem indywidualnego konta 

posiadaną średnią ocen ze studiów: I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich 

oraz wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego zdawanego na poziomie 

rozszerzonym. 

http://www.rekrutacja.umlub.pl/
http://www.wynikirekerutacji.umlub.pl/
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5. Kandydaci posiadający świadectwo matury zagranicznej (inne niż matura EB lub matura IB) 

przesyłają na adres mailowy Biura Rekrutacji skan w/w świadectwa (wraz z apostille lub 

legalizacją konsularną), tłumaczenie oraz obowiązującą skalę ocen w celu przeliczenia wyniku  

i wprowadzenia go do konta kandydata. Wyniki na świadectwie zostaną przeliczone na punkty 

zgodnie z zasadami Załącznika Nr 1 do Załącznika do Uchwały Nr 87/2021 Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie warunków  

i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok 

akademicki 2022/2023, zmienionej Uchwałą Nr 166/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz Załącznika do Uchwały Nr 151/2022 Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunek psychologia na rok akademicki 

2022/2023, a zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych przez kandydata (Załącznik Nr 16) 

zostanie przedłożone Przewodniczącemu odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

(WKR). 

6. Wyniki matur zagranicznych oraz egzaminu manualnego wprowadzają do systemu Wydziałowe 

Komisje Rekrutacyjne do 12 lipca 2022 r. 

 

§ 3 

1. Z chwilą przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego kandydat akceptuje jego warunki, 

w szczególności:  

1) oświadcza, że znane są mu zasady rejestracji, harmonogram oraz warunki i tryb rekrutacji na 

pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023;  

2) przyjmuje do wiadomości, że kwalifikacja na studia jest przeprowadzana na podstawie 

danych przekazywanych drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnego konta 

kandydata oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazane podczas rejestracji dane 

niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji 

rekrutacyjnej; 

3) przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, 

w szczególności dotyczące terminów, warunków postępowania kwalifikacyjnego, decyzji 

podejmowanych przez komisję rekrutacyjną oraz warunków składania dokumentów  

na pierwszy rok są przekazywane za pośrednictwem stron internetowych, a także 

zobowiązuje się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponosi odpowiedzialność 

za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku;  

4) przyjmuje do wiadomości, że każda rejestracja musi zostać potwierdzona w obowiązującym 

terminie rejestracji na  wybrany kierunek studiów; 

5) zobowiązuje się, w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia, dotrzymać 

wszystkich warunków przewidzianych dla procedury składania dokumentów na studia oraz 

przyjmuje do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja 

z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na 

studia; 

6) przyjmuje do wiadomości, że niedopuszczalne jest zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia 

na kierunek i formę studiów, na którym w dniu składania dokumentów kandydat posiada 

status studenta tego kierunku; 
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7) zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Biura Rekrutacji o wszelkich 

zauważonych błędach we wprowadzonych przez siebie danych lub o wykrytych 

nieprawidłowościach w pracy systemu i o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych 

informacjach; 

8) potwierdza zapoznanie się z warunkami przetwarzania jego danych osobowych  

do postępowania rekrutacyjnego poprzez rozpoczęcie procesu rekrutacji. 

7. Wszystkie informacje oraz instrukcje niezbędne dla dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz 

składania dokumentów na studia, znajdują się na publicznie dostępnych stronach internetowych:  

www.rekrutacja.umlub.pl oraz www.wynikirekerutacji.umlub.pl. 

 

 

§ 4 

1. Kandydat za pośrednictwem indywidualnego konta dokonuje w systemie rejestracji na 

poszczególne kierunki studiów, wyboru z udostępnionego katalogu kierunków studiów oraz 

wypełnia formularz elektroniczny odpowiadający tej rejestracji, a następnie zatwierdza podane 

w nim wymagane dane.  

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, których rejestracje 

zostały potwierdzone zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 

1. Dla uzyskania potwierdzenia rejestracji, o której mowa w § 4 ust. 2, w zależności od kierunku 

studiów oraz zasad, według których kandydaci ubiegają się o przyjęcie, należy:  

1) prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny oraz wprowadzić wymagane dane zgodnie 

z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego; 

2) wnieść opłatę rekrutacyjną w terminie rejestracji elektronicznej. Opłatę należy wnieść na 

każdy z wybranych kierunków osobno. 

2. Potwierdzenie rejestracji będzie widoczne na koncie kandydata po zalogowaniu się – 

podświetlona na zielono informacja o zaksięgowanej wpłacie i prawidłowo wpisanych 

wynikach.  

3. Jeżeli w ostatnim dniu rejestracji oraz wpisywania wyników, brak jest potwierdzenia, o którym 

mowa w ust. 2, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia drogą mailową/osobiście dowodu 

wniesienia opłaty – w przypadku informacji o braku wpłaty oraz do niezwłocznego kontaktu z 

Biurem Rekrutacji UM w Lublinie – w przypadku problemów z wpisaniem danych lub wyników 

w formularzu rejestracyjnym. 

 

§ 6 

1. Po ustaleniu przez komisję wyników kwalifikacji osób biorących udział w postępowaniu 

kwalifikacyjnym oraz po przygotowaniu w systemie list rankingowych, następuje ich publikacja 

na stronie www.wynikirekrutacji.umlub.pl  

2. Komisja podejmuje decyzje o odmowie przyjęcia na studia w stosunku do tych kandydatów, 

którzy nie spełniają wymagań formalnych przewidzianych warunkami i trybem rekrutacji.  

 

§ 7 

1. Kandydat za pośrednictwem strony www.wynikirekrutacji.umlub.pl, otrzymuje informację o: 

http://www.rekrutacja.umlub.pl/
http://www.wynikirekerutacji.umlub.pl/
http://www.wynikirekrutacji.umlub.pl/
http://www.wynikirekrutacji.umlub.pl/
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1) wstępnym zakwalifikowaniu na studia oraz miejscu, terminie i godzinach, w których należy 

złożyć komplet wymaganych dokumentów. Informacja zamieszczona jest na przygotowanej 

przez WKR liście osób wstępnie zakwalifikowanych. 

2) swojej pozycji na liście rezerwowej, w przypadku osób oczekujących na przyjęcie, 

3) osobach przyjętych, które złożyły komplet wymaganych dokumentów. 

2. Kandydat po otrzymaniu komunikatu o wstępnym zakwalifikowaniu na studia jest 

zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów we wskazanym w komunikacie terminie.  

3. Dopuszcza się następujące formy składania dokumentów: osobiście, przez pełnomocnika lub 

przez przedstawiciela ustawowego (opiekun/rodzic).  

4. W czynnościach związanych z procedurą rekrutacji na studia kandydata może reprezentować 

pełnomocnik, posiadający pełnomocnictwo wraz z poświadczoną przez notariusza kserokopią 

dowodu osobistego kandydata lub przedstawiciel ustawowy .  

5. Przy składaniu dokumentów na studia, pełnomocnik zobowiązany jest posiadać komplet 

dokumentów kandydata oraz legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. 

6. Kandydat małoletni (nie ukończył 18 lat), zobowiązany jest złożyć dodatkowy dokument – 

oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na 

podjęcie studiów podpisane przez jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego.  

Do oświadczenia dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli dokument jest wydany  

w języku innym niż język polski, musi być przetłumaczony przez polskiego tłumacza 

przysięgłego. 

7. Warunkiem przyjęcia na dany kierunek jest pozytywna weryfikacja przez członka WKR 

kompletu dokumentów dostarczonych przez kandydata oraz potwierdzenie zgodności 

znajdujących się w nich danych z danymi wydrukowanymi na podpisanym przez kandydata 

podaniu.  

8. WKR dokonuje wpisu na studia kandydata, który spełnił warunki rekrutacji i złożył w terminie 

komplet dokumentów.  

9. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o wpisie na studia. 

10. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów i niedokonanie wpisu na studia oznacza 

rezygnację kandydata z dalszego ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów i skutkuje 

wydaniem decyzji o nieprzyjęciu. 

11. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów, a danymi 

przekazanymi w formie elektronicznej w zakresie danych identyfikacyjnych oraz danych 

kwalifikacyjnych, uwzględniane będą dane wynikające z treści złożonych dokumentów,  

za wyjątkiem przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc. 

12. W przypadku rezygnacji ze studiów, kandydat składa podpisaną rezygnację osobiście lub 

przesyła jej skan z adresu mailowego używanego przy rekrutacji. 

13. W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, odbiór świadectwa następuje w trybie określonym 

w ust. 3 lub na wniosek kandydata przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 8 

Komisje Rekrutacyjne 

1. Postępowanie rekrutacyjne na wszystkie kierunki studiów w Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, składające się z Przewodniczącego, 

Sekretarza i członków komisji. 
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2. WKR powołuje Rektor, na wniosek Dziekana. 

3. Ze składów Komisji wyłączone są osoby, których członkowie najbliższej rodziny przystępują do 

postępowania rekrutacyjnego w danym roku akademickim. 

4. Przebieg postępowania rekrutacyjnego koordynuje i nadzoruje Prorektor ds. Kształcenia 

i Dydaktyki, a w szczególności:  

1) koordynuje i nadzoruje prace Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych; 

2) rozstrzyga wątpliwości dotyczące procedury rekrutacji; 

3) wyznacza terminy realizacji zadań na poszczególnych etapach postępowania 

rekrutacyjnego; 

4) nadzoruje prawidłową realizację postanowień Regulaminu egzaminu manualnego na 

techniki dentystyczne. 

5. Wsparcie merytoryczne i administracyjne postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro 

Rekrutacji, w tym organizuje i prowadzi szkolenia dla WKR w zakresie obowiązujących 

procedur. 

 

§ 9 

Zasady organizacji pracy WKR 

1. Pracami WKR kieruje Przewodniczący, który przygotowuje posiedzenia, ustala terminy 

 i porządek obrad. 

2. Udział w posiedzeniu WKR jest obowiązkowy dla jej członków. Osoby te mają obowiązek 

poinformowania Przewodniczącego Komisji o braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu 

Komisji.  

3. Posiedzenia WKR są protokołowane. Wzory protokołów stanowią: Załącznik Nr 7,  

Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz 

wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu. Członkowie nieobecni na 

posiedzeniu mają obowiązek zapoznać się z treścią podjętych decyzji. 

4. Decyzje podejmowane przez WKR zapadają zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Decyzje wydane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez WKR podpisuje jej 

Przewodniczący. 

6. Po zakończeniu procesu rekrutacji Przewodniczący WKR przekazuje teczki kandydatów do 

właściwego Dziekanatu wraz z protokołem przekazania wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

15. 

 

§ 10 

Zadania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych 

1. WKR przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów.  

2. Do zadań WKR należy w szczególności: 

1) prawidłowe przygotowanie, pod względem merytorycznym i organizacyjnym, postępowania 

rekrutacyjnego na dany kierunek studiów, w tym: 

a) prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, m.in.: organizowanie i przeprowadzenie 

egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne, 

b) przetwarzanie danych wprowadzonych do systemu elektronicznej rejestracji, 
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c) zapewnienie kandydatom pomocy w korzystaniu z elektronicznej rejestracji, 

d) zapewnienie możliwości kontaktu z kandydatem poprzez pocztę elektroniczną lub 

telefonicznie; 

2) prowadzenie dokumentacji – protokołów postępowania kwalifikacyjnego stanowiących 

podstawę do przyjęcia na studia; 

3) sporządzanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na 

studia, list kandydatów pozostających na liście rezerwowej oraz list osób przyjętych;  

4) przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

(zgodnie z wykazem w Załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3) 

5) dokonywanie wpisu  na listę studentów; 

6) wydawanie na wniosek zainteresowanego kandydata zaświadczeń o wpisie na studia 

wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 17; 

7) wydawanie, na prośbę kandydata, zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego; 

8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia na studia i doręczenie 

tych decyzji kandydatom; 

9) wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i skarg składanych przez kandydatów 

w związku z postępowaniem rekrutacyjnym. 

3. Wydawanie lub odsyłanie kandydatom złożonych dokumentów na podstawie podpisanej 

rezygnacji kandydata (zgodnie z wykazem w Załączniku Nr 4, Nr 5, Nr 6). 

4. Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana 

przez Rektora. 

5. Dokumentację o której mowa w ust. 2 pkt 2, WKR przekazuje do Biura Rekrutacji niezwłocznie 

po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 11 

Wynagrodzenia za pracę Komisji Rekrutacyjnych 

 

1. Za udział w pracach WKR przysługuje jednorazowe wynagrodzenie określone w Regulaminie 

wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby kandydatów na studia i funkcji pełnionej 

w komisji. 

3. Wynagrodzenie wypłacane jest po złożeniu, przez Przewodniczącego właściwej komisji 

rekrutacyjnej, pełnej dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. 


