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Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych  
na niestacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunek lekarsko - 

dentystyczny 
na rok akademicki 2018/2019 

legitymujących się łączną liczbą punktów od 348 do 340 pkt.  
 

Limit przyjęć = 20 

Lp. Nr kandydata Biologia Matematyka Chemia Fizyka 
Łączna 

punktacja 
Indywidualny numer konta 

1 02n02834 130 84 134 0 348 44114010943706010210077126 

2 02n06383 130 84 134 0 348 17114010943706010210077127 

3 02n06298 116 82 150 0 348 68114010943706010210077179 

4 02n01227 134 78 134 0 346 41114010943706010210077180 

5 02n00228 130 92 124 0 346 87114010943706010210077128 

6 02n06291 124 72 150 0 346 33114010943706010210077130 

7 02n04864 116 96 134 0 346 14114010943706010210077181 

8 02n03337 144 88 110 0 342 84114010943706010210077182 

9 02n06299 110 88 144 0 342 65114010943706010210077136 

10 02n00340 120 86 134 0 340 97114010943706010210077142 

11 02n00546 100 94 146 0 340 86114010943706010210077146 

 
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
dr hab. n. med. Barbara Tymczyna - Borowicz 

 
UWAGA KANDYDACI WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANI 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów zobowiązani są 
w siedzibie WKR, Lublin Al. Racławickie 1, pokój 029 (niski parter), w terminie: 

 

19-21 i 24-25 września 2018 roku:  

 złożyć komplet wymaganych dokumentów (w białej tekturowej wiązanej teczce - format 
A-4 proszę nie opisywać teczki), 

 podpisać umowę o kształcenie na studiach niestacjonarnych, złożyć oświadczenie, 

 dostarczyć w oryginale do WKR dowód dokonania opłaty za I semestr nauki. 
 

Godziny przyjęć: 
19-21.09.2018 r. - godz. 9:00 – 13:00 

24.09. 2018 r. - godz. 9:00 – 13:00 
25.09.2017 r. - godz. 9:00 – 12:00 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW: 
1. podpisane podanie o przyjęcie – wydruk z konta rekrutacyjnego, 
2. dowód dokonania opłaty za I semestr nauki, 
3. dokument matury (odpis dotyczy kandydatów, którzy są studentami), 
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a. nowa matura – oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał 
aneksu do świadectwa dojrzałości, 

b. „stara matura” – oryginał świadectwa dojrzałości albo oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał 
zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, 

c. matura europejska (EB), międzynarodowa (IB) – oryginał dyplomu, 
d. matura uzyskana za granicą – oryginał świadectwa lub inny dokument zagraniczny uprawniający 

do ubiegania się  o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dyplomu IB 
i EB: 

 opatrzony apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie 
edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej 
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) 
lub został wydany przez kraj, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu 
dokumentów, lub 

 zalegalizowany przez odpowiednie władze, w przypadku państw nie będących stroną 
Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. 

 decyzja administracyjna właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego 
dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia 
wyższe, wydana na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. 
U. z 2017 r., poz.2198 ze zm.), 

 zaświadczenie o nostryfikacji wydane przed 31 marca 2015 roku, jeśli dokument podlega 
obowiązkowi nostryfikacji, 

4. kserokopia dowodu osobistego/paszportu: 
a. oryginał dokumentu należy przedłożyć WKR 
b. w przypadku paszportu - strony zawierające dane osobowe i zdjęcie, 
c. w przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika: kserokopia poświadczona notarialnie, 

lub przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, lub przez instytucję wydającą dowód osobisty, 

5. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów. 
  

PONADTO w przypadku: 
1. zmiany nazwiska – dokument potwierdzający zamianę. 
2. osób będących studentami innego kierunku - zaświadczenie z Dziekanatu o statusie studenta, 
3. kandydatów z zagraniczną maturą - zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów z egzaminu 

wstępnego, 
4. cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim: 

a. oryginał tłumaczenia świadectwa/dokumentu matury na język polski, 
b. dokument ubezpieczeniowy: 

 polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 
kształcenia w Polsce, 

 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

 ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia), 
c. kandydaci mający prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich powinni posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów (oryginał dokumentu należy 
przedłożyć komisji):  

 ważną Kartę Polaka, 

 aktualne zezwolenie na pobyt stały, 

 dokument potwierdzający aktualny status uchodźcy nadany w Polsce, 

 dokument potwierdzający korzystanie z ochrony czasowej w Polsce, 
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 dokument potwierdzający status pracownika migrującego będącego obywatelem państwa 
członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA), lub członkiem rodziny takiej osoby mieszkającym w 
Polsce, 

 zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

 wydane w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w 
art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2206 ze zm.),  

 dokument potwierdzający udzielenie ochrony uzupełniającej w Polsce. 
 

UWAGA: 
1. w przypadku, gdy kandydat, nie podpisze umowy o kształcenie lub też nie wniesie opłaty 

za kształcenie w terminie wskazanym w oświadczeniu, zostanie wszczęta procedura w 
sprawie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych, 

2. dokumenty obcojęzyczne składane są z załączonym tłumaczeniem na język polski 
dokonanym i podpisanym przez tłumacza przysięgłego, 

3. dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.  
 
 
 
 


