Załącznik nr 23
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia
na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Olimpiady przedmiotowe
Będą obowiązywały w rekrutacji na rok akademicki:
2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025
1. W pierwszej kolejności na studia przyjmowani są laureaci i finaliści wymienionych poniżej olimpiad
przedmiotowych. Są oni umieszczani na najwyższych miejscach list rankingowych kandydatów.
1) laureaci stopnia centralnego (najwyższego) olimpiad przedmiotowych z: biologii, chemii,
fizyki, matematyki – przyjmowani są w pierwszej kolejności na wszystkie kierunki studiów.
Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych
olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w okresie dwóch lat poprzedzających rok
rekrutacji;
2) finaliści stopnia centralnego (najwyższego) olimpiad przedmiotowych z: biologii, chemii,
fizyki i matematyki – przyjmowani są w pierwszej kolejności na wszystkie kierunki studiów
I-go stopnia. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały finalistami wyżej
wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w okresie dwóch lat
poprzedzających rok rekrutacji;
3) finaliści stopnia centralnego (najwyższego) olimpiady przedmiotowej z wiedzy ekologicznej
– przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia pierwszego stopnia na kierunek zdrowie
publiczne. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały finalistami wyżej
wymienionej olimpiady w roku kalendarzowym rekrutacji lub w okresie dwóch lat
poprzedzających rok rekrutacji;
4) laureaci stopnia centralnego (najwyższego) olimpiady pielęgniarskiej – przyjmowani są
w pierwszej kolejności na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Możliwość
taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami olimpiady pielęgniarskiej w roku
kalendarzowym rekrutacji lub w okresie dwóch lat poprzedzających rok rekrutacji;
5) laureaci stopnia centralnego (najwyższego) olimpiady położniczej – przyjmowani są
w pierwszej kolejności na studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo. Możliwość taką
mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami olimpiady położniczej w roku
kalendarzowym rekrutacji lub w okresie dwóch lat poprzedzających rok rekrutacji;
6) laureaci

stopnia

centralnego

(najwyższego)

pierwszych

trzech

miejsc

regionalnej

mazowieckiej olimpiady wiedzy przyrodniczej – przyjmowani są w pierwszej kolejności na
wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia;
7) laureaci stopnia centralnego (najwyższego) pierwszych trzech miejsc olimpiady wiedzy
i umiejętności stomatologicznych – przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia
pierwszego stopnia na kierunku higiena stomatologiczna.
2.

Warunkiem przyjęcia na studia w pierwszej kolejności laureatów/finalistów wyżej wymienionych
olimpiad jest spełnienie przez nich warunków formalnych, a więc terminowe zarejestrowanie się
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w IRK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i złożenie, poprzez IRK, kompletnej aplikacji na studia,
a po ogłoszeniu wyników rekrutacji – złożenie wymaganych dokumentów wraz z dyplomem
laureata / finalisty stopnia centralnego właściwej olimpiady przedmiotowej, wystawionym przez
komitet główny tej olimpiady.
3.

Uprawnienia do przyjęcia na studia w pierwszej kolejności, wynikające z posiadania tytułu
laureata lub finalisty olimpiady, kandydat może wykorzystać jeden raz ubiegając się o przyjęcie na
studia na dany kierunek w WUM.

4.

Laureatom/Finalistom stopnia najwyższego olimpiad przedmiotowych z biologii lub chemii lub
fizyki lub matematyki, ubiegającym się o przyjęcie na takie kierunki studiów, na których nie
przysługuje im możliwość przyjęcia na studia w pierwszej kolejności, przyznaje się 100 punktów
za określony przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym. Podstawą do naliczenia tych punktów
jest dyplom laureata/finalisty lub odpowiedni wpis na świadectwie maturalnym. Kwalifikacja tych
osób odbywa się wg zasad określonych w załącznikach nr 2 – 18.

Przykład. Kandydat, będący finalistą etapu centralnego olimpiady z biologii, ubiega się o przyjęcie na
studia jednolite na kierunku lekarskim. Ponieważ osoba ta nie jest laureatem danej olimpiady, nie
może być przyjęta na studia w pierwszej kolejności. W postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje
jednak maksymalną liczbę 100 punktów z biologii. Warunkiem jest spełnienie wszystkich kryteriów
formalnych oraz złożenie w uczelni dyplomu finalisty olimpiady lub świadectwa maturalnego
zawierającego odpowiedni wpis potwierdzający fakt bycia finalistą olimpiady z biologii.
Laureatom i finalistom etapu centralnego olimpiad z języków obcych, którzy zostali zwolnieni
z egzaminu maturalnego z danego języka na podstawie dyplomu laureata lub finalisty olimpiady,
przyznaje się w ramach kwalifikacji konkursowej 100 punktów za ten język obcy. Zasada ta dotyczy
wyłącznie tych kierunków, w przypadku których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest wynik
z egzaminu maturalnego z języka obcego. Podstawą do naliczenia tych punktów jest dyplom
laureata/finalisty olimpiady i/lub odpowiedni wpis na świadectwie maturalnym.
Przykład. Kandydat, będący laureatem olimpiady z języka angielskiego, ubiega się o przyjęcie na
studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo. Jednym z kryteriów kwalifikacji kandydatów na ten
kierunek jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Zatem w postępowaniu
kwalifikacyjnym dany kandydat uzyskuje maksymalną liczbę 100 punktów z języka obcego, którym
w tym przypadku jest język angielski. Warunkiem jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz
złożenie w uczelni dyplomu laureata olimpiady i/lub świadectwa maturalnego zawierającego
odpowiedni wpis potwierdzający fakt bycia laureatem olimpiady z języka angielskiego.
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