
 

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 1658 Senatu 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia 25 maja 2016 r. 

 

Warunki i tryb rekrutacji na kierunki 

lekarski i lekarsko-dentystyczny, 

obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018  

na jednolite studia magisterskie w formie niestacjonarnej, prowadzone w języku angielskim 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1.  Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 572 ze zm.), ustala się warunki rekrutacji na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku 

akademickim 2017/2018 na jednolite studia magisterskie prowadzone w języku angielskim, w formie 

niestacjonarnej, płatnej.  

2.  Podstawą przyjęcia obywateli polskich oraz cudzoziemców na niestacjonarne, jednolite studia 

magisterskie, prowadzone w języku angielskim, na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, jest 

spełnienie przez kandydatów warunków rekrutacji obejmujących wynik z wymienionych w § 2 ust. 2 

przedmiotów kierunkowych:  

1) dla obywateli polskich ze: 

a)świadectwa dojrzałości (w tym z zaświadczenia o wynikach egzaminu wydanego przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną), 

b)matury IB,  

c)matury EB,   

2) dla cudzoziemców  z: 

a) matury IB, 

b) matury EB, 

c) świadectwa lub innego dokumentu wydanego przez szkołę lub instytucję edukacyjną: 

 działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa 

członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim  Obszarze Gospodarczym, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na 

studia wyższe w tych państwach, 

 uznanego na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, 

 uznanego na mocy decyzji administracyjnej kuratora oświaty, 

zwanego dalej świadectwem. 

3.  Na stronie internetowej Uczelni  http://www.ed.umed.wroc.pl/ zamieszczane są:  

1) warunki rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018,  

2) harmonogramy rekrutacji 2017,  

3) link do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego dalej IRK, 

4) listy kandydatów (rankingowe, zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, przyjętych na I rok 
studiów), 

5) bieżące komunikaty i informacje o rekrutacji.  

4. Terminy, o których mowa w warunkach rekrutacji, zawarte są we właściwych harmonogramach rekrutacji 

2017. 

5.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, zwane dalej WKR, 

obejmuje:  

1) złożenie aplikacji na studia przez kandydata lub pełnomocnika, o którym mowa § 6 ust 3, poprzez 

kompletną rejestrację w IRK,  

2) zakwalifikowanie się kandydata na studia, 

3) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów w WKR,  

4) wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na I rok studiów, 

5) dokonanie wpisu na I rok studiów w dziekanacie odpowiedniego wydziału. 

6. Studia są płatne. Wysokość opłat określa odrębne zarządzenie rektora. 

http://www.ed.umed.wroc.pl/
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Zasady i tryb kwalifikacji: 

§ 2. 

1. Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie: 

1)zarejestrują się w IRK: poprawnie wypełnią wszystkie pola w profilu kandydata, dokonają wyboru 

kierunku i formy studiów oraz zamieszczą w IRK skany następujących dokumentów: 

a) świadectwa, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 1 – w przypadku obywateli polskich,  

b) świadectwa, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2 lub transkryptu ocen – w przypadku 

cudzoziemców, 

c) paszportu lub – w przypadku obywateli polskich – dowodu osobistego, 

d) dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego zgodnego z załącznikiem nr 1 do 

niniejszych warunków rekrutacji lub świadectwa/innego dokumentu potwierdzającego 

ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, 

e) ankiety osobowej wydrukowanej z IRK i podpisanej przez kandydata,   

f) aktualnej fotografii zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych (w formacie JPEG-JPG, 300x375 pikseli, 300 dpi i max 100 KB).  

g) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na 
obranym kierunku i formie kształcenia – dotyczy cudzoziemców.  

2)wniosą opłatę, zwaną dalej opłatą rekrutacyjną, za postępowanie związane z przyjęciem na studia na 
konto bankowe Uczelni wygenerowane w IRK indywidualnie dla każdego kandydata. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne, obejmuje wynik z niżej wymienionych przedmiotów kierunkowych:  

1) w przypadku cudzoziemców - łącznie - z: 

a) biologii i 

b) chemii i 

c) fizyki lub matematyki,  

2) w przypadku obywateli polskich – łącznie - z: 

a)biologii - egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym - i  

b)chemii- egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym - i 

c)fizyki i astronomii/fizyki lub matematyki - egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub 

rozszerzonym (za poziom rozszerzony nie ma dodatkowych punktów).  

3. Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, o którym mowa w Art. 169. ust. 7 Ustawy dotyczy 

cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust 2, 5 i 5a, Ustawy oraz obywateli polskich ze świadectwem 

uzyskanym w krajach, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 7 Ustawy: 

1) z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, 

2) zasady przeliczania wyników z przedmiotów kierunkowych ze świadectwa uzyskanego za granicą 

lub transkryptu  przedstawiają poniższe tabele:  

 

tabela nr 1 

 

tabela nr 2 

czterostopniowa skala ocen pięciostopniowa skala ocen 

Skala ocen  ocena Punkty  Skala ocen ocena Punkty 

3 G = Pass 35  D below average 25 

4 VG = Pass with distinction 70  C average 50 

5 MVG = Pass with special distinction 100  B good 75 

    A excellent 100 

 

tabela nr 3 
sześciostopniowa skala ocen 

 
tabela nr 4 (dot. Niemiec) 

sześciostopniowa skala ocen 

Skala ocen Punkty  Skala ocen Punkty 

2 20  5 20 

3 40  4 40 

4 60  3 60 

5 80  2 80 

6  100  1 100 
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tabela nr 5 (dot. m.in. Ukrainy) 
dwunastostopniowa skala ocen 

Skala ocen Punkty 

12 100 

11 92 

10 83 

9 75 

8 67 

7 58 

6 50 

5 42 

4 33 
 

 

3) w przypadku, gdy skala ocen różni się od wymienionych, decyzję o zastosowaniu odpowiedniego 

przelicznika podejmuje WKR. 

4. Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate Organization – IB) 

1) Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej IB (wydany przez International 

Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych na 

odpowiednich poziomach, są kwalifikowani według następujących zasad:  

a) z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać maksymalnie 100  punktów, 

b) zasady przeliczania wyników na punkty z dyplomu IB przedstawia poniższa tabela:  

  

matura międzynarodowa IB 

wynik z przedmiotu na 

świadectwie  

punkty dla poziomu 

podstawowego  

(studies SL i SL) 

punkty dla poziomu 

rozszerzonego  

(HL) 

3  33  43  

4  47  57  

5  62  72  

6  76  86  

7  100  100  

  

2) W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę wyniki z wszystkich trzech przedmiotów 

kierunkowych z czego:  

a) co najmniej dwa z wymaganych przedmiotów kierunkowych – z dyplomu IB,   

b) trzeci z przedmiotów kierunkowych (w przypadku, gdy brak wyniku z przedmiotu na dyplomie 

IB) – ze świadectwa ukończenia ostatniego roku szkolnego, gdy przedmiot ten znajdował się w 

programie nauczania (co powinno być udokumentowane tym świadectwem);  

3) Kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2017 roku, a nie otrzymali dyplomu w określonym terminie 

określonym, muszą dostarczyć dodatkowo:  

a)zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez dyrektora ukończonej 

szkoły średniej),  

b)kopię dyplomu IB (oryginał do wglądu), niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż 

do  19 września 2017 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu do 

dnia 19 września 2017 r. decyzja o przyjęciu na studia zostanie uchylona.  

5. Matura europejska (European Baccalaureate – EB) 

1) Kandydaci posiadający dyplom matury europejskiej (dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie 

zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.  o statusie Szkół 

Europejskich, którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku 

studiów, są kwalifikowani według następujących zasad:  
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a) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 z każdego przedmiotu 

kierunkowego,  

b) otrzymany na świadectwie wynik z części pisemnej przedmiotów kierunkowych (kandydaci 

muszą otrzymać co najmniej 6 punktów) stanowi – po przemnożeniu przez 10 - liczbę punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym.  

2) W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę wyniki z wszystkich trzech przedmiotów 

kierunkowych z czego:  

a) co najmniej dwa z wymaganych przedmiotów kierunkowych - z dyplomu EB;   

b) trzeci z przedmiotów kierunkowych (w przypadku, gdy brak wyniku z przedmiotu na dyplomie 

EB) – ze świadectwa ukończenia ostatniego roku szkolnego, gdy przedmiot ten znajdował się w 

programie nauczania (co powinno być udokumentowane tym świadectwem);  

3) Kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2017 roku, a nie otrzymali dyplomu w określonym terminie, 

muszą dostarczyć dodatkowo:  

a) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez dyrektora ukończonej 

szkoły średniej),  

b) kopię dyplomu EB (oryginał do wglądu), niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż 

do 19 września 2017 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu do 

dnia 19 września 2017 r. decyzja o przyjęciu na studia zostanie uchylona.  

6. Egzamin maturalny (zdawany od 2005 roku zwany dalej nową maturą), o którym mowa w art. 169 ust 3 

Ustawy.  

1) Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo polskiej nowej matury, będą kwalifikowani na podstawie 

wyników z egzaminu maturalnego, z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w § 2 ust 2: 

a) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 z każdego przedmiotu 

kierunkowego 

b) wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach, będzie przeliczony na punkty według 

zasady 1% = 1 punkt. 

7. Egzamin dojrzałości (zdawany do roku 2004 zwany dalej starą maturą), o którym mowa w art. 169. ust 

6 Ustawy (w tym zaświadczenie o wynikach egzaminu wydane przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną): 

1) Na podstawie świadectwa dojrzałości wyniki przelicza się na punkty zgodnie z zasadami:  

a) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100  pkt z każdego przedmiotu 

kierunkowego,  

b) w przypadku wyników na świadectwie wyrażonych w skali sześciostopniowej przeliczenia 

dokonuje się według tabeli 3;  

c) w przypadku wyników na świadectwie wyrażonych w skali czterostopniowej przeliczenia 

dokonuje się według tabeli 1.  

2) Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo starej matury mają możliwość zdawania egzaminu 

maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania 

zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.  

 

Warunki przyjęcia na studia 

§ 3. 

1. Rekrutację na określony kierunek studiów przeprowadzają, powołane na wydziałach, Wydziałowe Komisje 

Rekrutacyjne, zwane dalej WKR. 

2. WKR tworzą, w określonych terminach, listy przyjętych na studia - odrębnie dla każdego kierunku i w 

ramach obowiązujących limitów przyjęć. 

3. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia w I terminie, tworzą listę rezerwową na kolejne  

wyznaczone terminy. Kandydatów z listy rezerwowej obejmują przepisy niniejszych warunków i trybu 

rekrutacji. 

4. Listy przyjętych na studia, podpisane przez przewodniczącego WKR, są dokumentem wiążącym, 

natomiast listy zamieszczane na stronie internetowej Uczelni (według wygenerowanego z IRK kodu 

rejestracyjnego ID), podawane są wyłącznie w celach informacyjnych.  

5. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi na stronie 

internetowej Uczelni oraz na swoim profilu w IRK. 

6. Kandydatom z listy przyjętych doręcza się decyzję lub decyzję warunkową o przyjęciu na studia wraz z 

podpisaną przez uczelnię umową o warunkach odpłatności za studia.   

7. Decyzja o przyjęciu na studia doręczana jest kandydatowi na piśmie, za potwierdzeniem odbioru. 
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8. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydat podpisuje umowę o warunkach odpłatności za studia oraz 

wnosi opłatę za I semestr nauki. 

9. Po otrzymaniu decyzji warunkowej o przyjęciu kandydat podpisuje i zamieszcza w IRK skan umowy o 

warunkach odpłatności za studia oraz wnosi opłatę za  I semestr nauki.  

10.Niewniesienie opłaty za studia w terminie określonym w umowie uznaje się za rezygnację z podjęcia 

studiów i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.  

11.Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia w określonym terminie oryginałów dokumentów 

wymienionych w § 4 oraz dokonania wpisu na I rok studiów.  

12.Niedostarczenie w terminie dokumentów wymienionych w § 4 lub niedokonanie wpisu na I rok studiów 

uznaje się za rezygnację z podjęcia studiów i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.  

13.Niedopełnienie w wyznaczonym terminie przez kandydata co najmniej jednego warunku decyzji 

warunkowej stanowi podstawę do wygaśnięcia decyzji o przyjęciu na I rok studiów. 

14.Kandydaci posiadający świadectwo, o którym mowa  w § 1 ust 2 pkt 2c, są zobowiązani są do 

dostarczenia do WKR decyzji administracyjnej Kuratorium Oświaty niezwłocznie po jej otrzymaniu.  

 

Wymagane dokumenty 

§ 4 

1). Kandydaci mają obowiązek złożenia w określonym terminie  następujących dokumentów (oryginały 
do wglądu): 

a) ankiety osobowej - wydrukowanej z IRK i podpisanej,  
b) kopii paszportu lub w przypadku obywateli polskich – dowodu osobistego,  
c) świadectwa, o którym mowa w § 1 ust 2, 

d) dokumentu potwierdzającego, że świadectwo upoważnia do podjęcia nauki na studiach wyższych 
zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, w którym zostało wydane – jeżeli dotyczy, 

e) uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski świadectwa, o którym mowa w § 1 ust 2, z 
zastrzeżeniem, że uwierzytelnionego tłumaczenia może dokonać tylko tłumacz przysięgły języka 
obcego wpisany przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (tłumaczenia 
przysięgłe tłumaczy języka polskiego zarejestrowanych za granicą Polski nie będą honorowane), 

f)zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na 
wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne 
jest tłumaczenie na język polski), 

g) ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce pokrywającego wszelkie wydatki, które 
mogą wyniknąć podczas pobytu w związku z nagłym leczeniem szpitalnym albo Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia w 
Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – dotyczy 
cudzoziemców,  

h) zaświadczenia o szczepieniu przeciw WZW typu B, 
i) dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 1 d,   
j) czterech aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych oraz zgodnych ze zdjęciem wprowadzonym do IRK podczas rejestracji elektronicznej 
(w formacie JPEG-JPG, 300x375 pikseli,  300 dpi, max 100 KB), opisanych na odwrocie 
imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, 

k) dowodu wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (tzw. opłaty 
rekrutacyjnej). 

 

Decyzje w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze  

§ 5 

1. Od decyzji WKR w sprawie przyjęcia na studia, kandydatom przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej, złożone w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem WKR, która 

wydała decyzję.   

2. Od decyzji rektora w sprawie przyjęcia na studia, kandydatom przysługuje prawo do złożenia wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wniosek należy 

złożyć w dziekanacie Wydziału Lekarskiego przy ul. Chałbińskiego 6a. 

3.  Podstawą odwołania od decyzji w sprawie przyjęcia może być jedynie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji na studia. 

 

Informacje dodatkowe 

§ 6 

1. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę 
kierunków i form studiów jednocześnie.  
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2. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek i 
formę studiów. Opłata nie podlega zwrotowi. 

3. Kandydaci mogą składać i odbierać dokumenty osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie 
upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane 
przez Uczelnię lub notariusza.  

4. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami o rekrutacji, podawanymi 
przez Uczelnię na stronach internetowych Uczelni www.rekrutacja.umed.wroc.pl. 

5. Informacje dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 zamieszczone są na ww. 
stronie internetowej Uczelni oraz udzielane w dziekanatach Wydziałów prowadzących dany kierunek 
studiów, natomiast w okresie rekrutacji - przez WKR.  

6. Odebranie dokumentów z Uczelni jest równoznaczne z rezygnacją  z podjęcia studiów w Uniwersytecie 
Medycznym we Wrocławiu. 

7. Kandydaci niepełnosprawni, zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Działu Spraw Studenckich, 
najpóźniej w terminie do 6 tygodni przed wymagalnym terminem. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczelnia 
podejmie działania, które będą miały na celu zrównanie szans w procesie rekrutacji kandydatów 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 
 

  

http://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/

