Załącznik nr 18 do Warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020

KIERUNEK LEKARSKI
ODPŁATNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
I. Kwalifikacja na studia 6-letnie:
1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się:
1a) Kandydaci, którzy uzyskali poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (RP) świadectwo
maturalne/dojrzałości (inne niż świadectwo IB albo świadectwo EB). Wymienieni kandydaci
będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego w języku
angielskim, obejmującego:
1) biologię – 35 zadań,
2) chemię – 35 zadań,
3) fizykę – 30 zadań.
Zakres wymagań egzaminacyjnych ustala i ogłasza Przewodniczący Oddziałowej Komisji
Rekrutacyjnej (OKR) w uzgodnieniu z Dziekanem II Wydziału Lekarskiego do dnia 15 lutego
roku, w którym odbywa się rekrutacja. Egzamin przeprowadzany jest dla kandydatów
pogrupowanych zależnie od kraju zamieszkania, w miejscach i terminach ustalonych przez
Dziekana II Wydziału Lekarskiego. Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie
aplikacji wypełnionej przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
Wyniki egzaminu podawane są w punktach, a za każde prawidłowo rozwiązane zadanie
przyznawany jest 1 punkt.
1b) Kandydaci, którzy uzyskali poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (RP) świadectwo
maturalne/dojrzałości (inne niż świadectwo IB albo świadectwo EB) i uzyskali certyfikat
BMAT (Biomedical Admissions Test) wydany przez Cambridge Assessment Admission
Testing. Wymienieni kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego
egzaminu wystandaryzowanego BMAT przeliczonego na punkty kwalifikacyjne.
2) Kandydaci cudzoziemcy, którzy uzyskali świadectwo IB będą kwalifikowani na podstawie
przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników egzaminu maturalnego z następujących
przedmiotów:
1) biologia – egzamin pisemny (Higher Level),
2) chemia – egzamin pisemny (Higher Level),
3) fizyka – egzamin pisemny (Standard Level) lub matematyka (Mathematics Standard Level
lub Mathematical Studies Standard Level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.
Punkty kwalifikacyjne zostaną obliczone jako 1/3 sumy przeliczonych na punkty ocen
ww. egzaminów.
Jeżeli jeden z wymienionych przedmiotów nie był zdawany na egzaminie maturalnym,
kandydat może zdawać ten jeden brakujący przedmiot w ramach pisemnego egzaminu
wstępnego opisanego w ust 1. pkt. 1 a).
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3) Kandydaci cudzoziemcy, którzy uzyskali świadectwo EB będą kwalifikowani na postawie
wyników z egzaminu maturalnego z wymienionych powyżej trzech przedmiotów. Punkty
kwalifikacyjne zostaną obliczone na podstawie sumy wyników ww. egzaminów, wg wzoru:
suma wyników * 10/3
4) Kandydaci (nie dotyczy cudzoziemców skierowanych na studia w języku polskim w WUM
przez Ministerstwo Zdrowia), którzy uzyskali co najmniej minimum punktów kwalifikujące
do przyjęcia na studia w języku polskim na kierunku lekarskim według zasad opisanych
w załączniku nr 9. Wymienieni kandydaci będą kwalifikowani na studia w języku angielskim na
podstawie uzyskanej sumy punktów kwalifikacyjnych oraz złożonego w ustalonym terminie
wniosku o skierowanie na studia w języku angielskim na zasadach częściowej odpłatności
(dotyczy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne w języku polskim) lub pełnej odpłatności
(dotyczy osób zakwalifikowanych na studia niestacjonarne w języku polskim).
2. Dla każdej z grup kandydatów wymienionych w ust. 1. tworzona jest odrębna lista rankingowa,
w kolejności według malejącej liczby punktów. Podstawą zakwalifikowania do przyjęcia na studia
jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata. Liczbę osób przyjmowanych na studia z każdej
listy ustala Przewodniczący OKR, w ramach limitu przyjęć na studia w języku innym niż polski,
określonego w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem
ojczystym jest język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim maturę) muszą
przedstawić zaświadczenie z egzaminu sprawdzającego znajomość języka angielskiego na
poziomie umożliwiającym odbywanie studiów. Poziom CEFR B2 musi być potwierdzony
certyfikatami: IELTS 6,5 lub TOEFL 90 lub TOEIC 700.
Kandydaci wymienieni w ust. 1 pkt. 4 zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu
potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego
uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z krajów
skandynawskich są następujące:
1) minimalna ocena dla kandydatów z Norwegii – 4
2) minimalna ocena dla kandydatów ze Szwecji – C
3) minimalna ocena dla kandydatów z Danii – 7

II. Wymagane dokumenty
1. Kandydaci powinni, w ustalonym terminie, złożyć w WUM następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz zgłoszeniowy,
2) deklarację w sprawie odpłatności za studia (dotyczy tylko kandydatów z krajów UE i EFTA),
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3) świadectwo maturalne lub dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia
wyższe wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na
studia wyższe w RP w odniesieniu do świadectwa wydanego za granicą, jeśli jest to
świadectwo inne niż świadectwo IB albo świadectwo EB albo świadectwo wydane przez
szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o
przyjęcie na studia wyższe w tych państwach,
4) certyfikat BMAT (dotyczy kandydatów wymienionych w ust.1 pkt. 1b),
5) poświadczenie w formie apostille albo zalegalizowanie wydanego za granicą świadectwa, o
którym mowa w pkt 3, chyba że jest to świadectwo IB albo świadectwo EB,
6) tłumaczenie przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez
Ministra Sprawiedliwości) albo tłumaczenie poświadczone przez polskiego konsula, na język
angielski, wydanego za granicą świadectwa, o którym mowa w pkt 3 oraz poświadczenia, o
którym mowa w pkt. 5,
7) certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (IELTS lub TOEFL lub TOEIC lub
CEFR) lub wg załącznika 22 (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem ojczystym jest
język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim maturę),
8) kserokopię paszportu,
9) świadectwo zdrowia,
10) cztery fotografie (format paszportowy 3,5 x 4,5 cm),
11) kopię przelewu z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 EUR,
12) kopię Social Security Number (dotyczy tylko obywateli USA i Kanady),
13) kopię wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP,
14) kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków
na okres kształcenia w Polsce albo Europejską kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub
zaświadczenie NFZ o przystąpieniu do ubezpieczenia zdrowotnego niezwłocznie po
rozpoczęciu kształcenia,
15) inne, dodatkowe, dokumenty określone w harmonogramie składania dokumentów przez
Przewodniczącego WKR/OKR, niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, w tym oświadczenie
kandydata

o

przestrzeganiu

zasad

regulaminu

egzaminu

wstępnego

i

przyjęciu

do wiadomości, że wszystkie testy zostaną poddane analizie pod kątem prawidłowości
i samodzielności.
2.

Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do podpisania z WUM umowy odpowiedniej do
rodzaju studiów i trybu kwalifikacji.
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