
Uchwała nr 14/2019 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 20 lutego 2019 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 229/2018 z 19 grudnia 2018 roku w sprawie 

dostosowania uchwały Senatu nr  91/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na UMP, do 

postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 

1668) 

§ 1   

Senat działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:  

 

Zmienia się uchwałę Senatu nr 229/2018 z 19 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwały 

Senatu nr  91/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na 

studia w roku akademickim 2019/2020 na UMP, do postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668 z póżn.zm.), w ten sposób, że: 

 

1. § 43 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„Kierunek: ratownictwo medyczne 

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie”. 

 

2. § 52 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje ponadto, że na rok 

akademicki 2019/2020 zostanie przeprowadzony ograniczony nabór na studia niestacjonarne, płatne 

na następujących kierunkach studiów:  
  

1) lekarski - jednolite studia magisterskie;  

2) lekarsko dentystyczny - jednolite studia magisterskie; 

3) farmacja - jednolite studia magisterskie;  

4) analityka medyczna - jednolite studia magisterskie;  

5) biotechnologia medyczna - studia pierwszego stopnia;  

6) dietetyka - studia pierwszego stopnia.  

 
 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na w/w kierunkach studiów niestacjonarnych jest  

zakwalifikowanie do przyjęcia co najmniej 8 kandydatów. 

 

1. Warunki naboru:  

1) przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne w 2019 r. na dany 

kierunek, w jednej z uczelni medycznych w Polsce (dotyczy tylko kierunków: lekarskiego 

i lekarsko-dentystycznego).  

2) dokonanie rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wniesienie opłaty 

rekrutacyjnej.  

3) po ogłoszeniu list rankingowych* kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są 

złożyć w Dziale Rekrutacji:  

a) wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line;  



b) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział 

Rekrutacji; 

c) oryginał świadectwa dojrzałości;  

d) oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego; **  

e) oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB;*** 

f)    jedną fotografię czytelnie podpisaną; 

g) orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak 

przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku; 

h) dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia 

centralnego;****  

i)    dokument poświadczający udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia 

stacjonarne w jednej z uczelni medycznych w Polsce *****  

* Uwaga! Lista rankingowa nie jest listą przyjętych. Listy rankingowe zostaną oparte, na danych 

podanych przez kandydata w systemie on-line i zostaną zweryfikowane przez Komisję 

Rekrutacyjną. 

** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”  

***  dotyczy kandydatów legitymujących się maturą międzynarodową /IB/ 

**** dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego 

***** dotyczy kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego 

 

2. Kandydaci na ww. kierunki są zobowiązani do składania dokumentów w Dziale Rekrutacji. 

Dokumenty dostarczane listownie i elektronicznie nie będą przyjmowane.  

3. Decydującą rolę w przyjęciu na studia niestacjonarne, płatne na ww. kierunkach odgrywać będą 

wyniki postępowania kwalifikacyjnego według przyjętych zasad w danym roku akademickim na 

studia stacjonarne na dany kierunek studiów.  

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek studiów niestacjonarnych, płatnych 

zobowiązane są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora.  

5. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer subkonta bankowego nadany kandydatowi podczas 

rejestracji on-line. O dokonaniu wpłaty w wymaganym terminie decyduje data zaksięgowania na 

rachunku bankowym Uniwersytetu.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                     R e k t o r 
        

 

        prof. dr hab. Andrzej Tykarski 


