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Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2169 
Senatu Uniwersytetu Medycznego  
we Wrocławiu 
z dnia  27 maja 2020 r. 

 
 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w języku polskim  
w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 

cudzoziemców, przyjmowanych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia 
 

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

 
1. Kandydaci niebędący obywatelami polskimi, zwani dalej "cudzoziemcami”, o których mowa w art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85, ze zm.) przyjmowani są na I rok studiów 
stacjonarnych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia. 

2. Na stronie internetowej Uczelni zamieszczane są informacje dotyczące rekrutacji, w szczególności:  
1) warunki rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2021/2022, 
2) link do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego dalej “IRK”, 
3) informacje o rekrutacji i bieżące komunikaty. 

3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:  
1) kompletną rejestrację w IRK; 
2) terminowe wniesienie pełnej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, zwanej dalej „opłatą rekrutacyjną”, na indywidualny 

dla kandydata rachunek bankowy Uczelni wygenerowany przez IRK; 
3) złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, określonych w § 4, w Dziale Spraw Studenckich 

(ul. Wojciecha z Brudzewa 12 we Wrocławiu), celem przyjęcia na studia. Dokumenty zostaną po weryfikacji, przekazane 
do właściwego dziekanatu; 

4) terminowe dokonanie formalności niezbędnych do wpisu na I rok studiów we właściwym dziekanacie dla kierunku.  
4. Kandydaci niepełnoletni1) mogą brać udział w rekrutacji pod warunkiem dostarczenia oświadczenia przedstawiciela 

ustawowego (rodzica/innego opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez kandydata wraz z: 
5) kopią odpisu skróconego aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) albo kopią dokumentu 

potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego),  
6) tłumaczeniem dokumentów przez tłumacza przysięgłego, gdy są wydane w języku obcym. 

 
§ 2.  

Kierunki studiów 
 

1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą podejmować studia stacjonarne w ramach limitu miejsc, określonych w 
uchwale Senatu w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów na dany rok akademicki, na niżej wymienionych kierunkach i 
poziomach:  

1) jednolite studia magisterskie na kierunku:  
a) lekarskim,  

b) lekarsko-dentystycznym,  

c) farmacji,  
d) fizjoterapii,  

2) studia pierwszego stopnia na kierunku:  
a) pielęgniarstwa,  

b) położnictwa,  

c) ratownictwa medycznego,  

d) dietetyki 

 – pod warunkiem uruchomienia danego kierunku na danym poziomie studiów.  
2. Kierunek studiów/poziom (jednolite magisterskie lub pierwszego stopnia) będą uruchomione wówczas, jeśli liczba przyjętych 

osób będzie wynosiła nie mniej niż 30 lub za zgodą Prorektora ds. Dydaktyki. W przypadku, gdy kierunek nie zostanie 
uruchomiony, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez kandydata do 
właściwej KR na zasadach określonych w Regulaminie wnoszenia i zwrotu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na I rok 
studiów dostępnym na stronie rekrutacji.   

 

§ 3.  
Postępowanie kwalifikacyjne 

 
Na studia jednolite studia magisterskie i pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada: 
1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 
2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na 
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studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 
2197), zwanej dalej „USO”; 

3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 USO; 
4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia 

zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia; 
5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów 

obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 
 – zwane dalej „świadectwem”. 

§ 4.  
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji 

 
1. Kandydat, który został skierowany do przyjęcia na I rok studiów, zobowiązany jest do: 

1) zarejestrowania się w IRK, tj.: poprawnego i kompletnego wypełnienia obowiązkowych pól w profilu kandydata, w tym 
dokonania wyboru kierunku studiów oraz załączenia elektronicznego pliku (max do 100 KB) z aktualnym kolorowym 
zdjęciem (odpowiadającym fotografii o wymiarach 35x45 mm)  wykonanym zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych w Polsce, 

2) przedstawienia dokumentu tożsamości (oryginał – do wglądu); z zastrzeżeniem składania dokumentów przez osobę 
upoważnioną przez kandydata oraz  

3) złożenia następujących dokumentów: 
a) własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej, wydrukowanej z IRK, 
b) kopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa (oryginał - do wglądu), będącego podstawą przyjęcia 

na studia oraz uzyskania pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia, 
c) polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia się  

w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia 
w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,  

d) dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,  
e) zaświadczenia o zdanych egzaminach z języka polskiego i z przedmiotów kierunkowych, wraz ze skierowaniem  

na I rok studiów z określeniem kierunku i warunków finansowych studiowania, wystawionego przez Ministra Zdrowia  
(zwykle za pośrednictwem Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie w Łodzi). 

f) w przypadku kandydatów niepełnoletnich1): 

 oświadczenia przedstawiciela ustawowego (rodzica, w wyjątkowych przypadkach innego opiekuna prawnego) o 
wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez kandydata,  

 kopii (oryginał - do wglądu) skróconego aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) albo 
kopii dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego). 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wydane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
przysięgłego.  

3. Dokumenty powinny być umieszczone w białej, wiązanej teczce, na którą należy nakleić wygenerowany  
z systemu IRK wydruk identyfikacyjny, tzw. naklejkę. 

 
§ 5.  

Pozostałe wymagania 
 

1. Informacje o rekrutacji na studia zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni oraz udzielane są przez Dział Spraw 
Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, Wrocław.  

2. Do zakończenia rekrutacji cudzoziemcy zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z komunikatami i informacjami 
podawanymi na stronie internetowej Uczelni i na swoim indywidualnym profilu w IRK.  

3. Cudzoziemcy przyjęci na I rok studiów zostaną skierowani na obowiązkowe badania lekarskie.  

4. Dokumenty kandydaci mogą składać i odbierać osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, 
zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez notariusza. 

5. Niedostarczenie w terminie dokumentów wymienionych w § 4 lub odebranie złożonych dokumentów z Uczelni jest 
równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów. 

 
§ 6 

Klauzula siły wyższej 

 
Warunki i tryb rekrutacji mogą ulec zmianie na skutek działania siły wyższej, zgodnie i na podstawie przepisów bezwzględnie 
obowiązujących. 
 
_________________________________ 
1) Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ukończyła 18 lat. 

 




