
Załącznik Nr 1 do 

Zarządzenia Nr 1/2015 

Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

z dnia 13 stycznia 2015 r.  

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 

określonym w § 7 ust. 1  

 podanie do Dziekana właściwego Wydziału 

  dokument poświadczony przez Dziekanat  odzwierciedlający przebieg 

studiów:  zrealizowane przedmioty wraz z liczbą godzin, formą zaliczenia 

przedmiotu oraz  otrzymaną oceną i przypisanymi do przedmiotu punktami 

ECTS; 

 zaświadczenie z właściwego Dziekanatu poświadczające promocje na kolejny 

rok/ semestr studiów wynikający dokumentacji przebiegu studiów; 

 świadectwo maturalne. 

 sylabusy – zgodnie z przedstawionym przebiegiem studiów. 

 

Dopuszcza się możliwość składania w/w dokumentów w kserokopii poświadczonej przez 

Dziekanat  uczelni, z której student się przenosi lub potwierdzone notarialnie. 

Student składa dokumenty w białej tekturowej teczce (format A-4).  

Uwaga!  

Student składający  dokumenty wydane  w języku obcym zobowiązany jest dołączyć ich 

tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy 

przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. 

 

Świadectwa maturalne wydane zagranicą są uznawane na podstawie umów 

międzynarodowych lub w drodze nostryfikacji. Wykaz umów międzynarodowych oraz 

zasady nostryfikacji świadectw maturalnych http://www.nauka.gov.pl/dodatkowe-

informacje/dla-uczelni.html 

 

 

 

 

           



Załącznik Nr 2 do 

Zarządzenia Nr 1/2015 

Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

z dnia 13 stycznia 2015 r.  

 

Wykaz przedmiotów wiodących dla poszczególnych kierunków i lat studiów, z których 

przeprowadzane są egzaminy 

1. kierunek lekarski: 

 anatomia prawidłowa człowieka – dla studentów aplikujących na II rok studiów, 

 fizjologia – dla studentów aplikujących na III rok studiów, 

 patofizjologia - dla studentów aplikujących na IV rok studiów, 

 farmakologia – dla studentów aplikujących na V rok studiów. 

 

 

2. kierunek lekarsko-dentystyczny: 

 anatomia prawidłowa człowieka – dla studentów aplikujących na II rok studiów, 

 fizjologia człowieka - dla studentów aplikujących na III rok studiów, 

 patofizjologia - dla studentów aplikujących na IV rok studiów. 

3. kierunek techniki dentystyczne: 

 anatomia i histologia - dla studentów aplikujących na II rok studiów I
0
. 

 egzamin manualny zgodnie z warunkami  rekrutacji obowiązującymi w roku 

akademickim, dla roku studiów, na który rozpatrywany jest  wniosek o przeniesienie - dla 

studentów aplikujących na II rok studiów I
0
 

4.   kierunek elektroradiologia 

 fizyka  –  dla studentów aplikujących na II rok studiów I
0
. 

5.  kierunek farmacja 

 chemia ogólna i nieorganiczna- dla studentów aplikujących na II rok studiów, 

 chemia organiczna -  dla studentów aplikujących na III rok studiów, 

 chemia leków - dla studentów aplikujących na IV rok studiów. 

6.  kierunek analityka medyczna 

 biologia z genetyką - dla studentów aplikujących na II rok studiów, 

 biochemia - dla studentów aplikujących na III rok studiów, 

 diagnostyka mikrobiologiczna - dla studentów aplikujących na IV rok studiów. 

 

 



7. kierunek kosmetologia  

 kosmetologia upiększająca - dla studentów aplikujących na II rok studiów I
0
, 

 kosmetologia lecznicza - dla studentów aplikujących na II semestr (I rok studiów II
0
), 

 

8. kierunek pielęgniarstwo 

 podstawy pielęgniarstwa - dla studentów aplikujących na II rok studiów I
0
, 

 teoria pielęgniarstwa - dla studentów aplikujących na II semestr ( I rok studiów II
0
), 

 

9. kierunek położnictwo 

 

 techniki położnicze i prowadzenie porodu - dla studentów aplikujących na II rok  

studiów I
0
 

 opieka specjalistyczna w położnictwie, ginekologii i neonatologii - dla studentów  

aplikujących na II semestr (I rok studiów II
0
), 

 

10. kierunek fizjoterapia 

 

 fizjoterapia ogólna - dla studentów aplikujących na II rok studiów I
0
, 

 diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji - dla studentów aplikujących na  

II semestr ( I rok studiów II
0
), 

 

11. kierunek dietetyka 

 

 żywienie człowieka- dla studentów aplikujących na II rok studiów I 
0
, 

 

12.  kierunek ratownictwo medyczne 

 

 kwalifikowana pierwsza pomoc - dla studentów aplikujących na II rok studiów I
0
, 

 

13. kierunek zdrowie publiczne 

 

 propedeutyka zdrowia publicznego - dla studentów aplikujących na II rok studiów I
0
, 

   elementy zdrowia publicznego - dla studentów aplikujących na II semestr ( I rok 

studiów II
0
) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia Nr 1/2015 

Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie  

z dnia 13 stycznia 2015 r. 

 

Wykaz dokumentów, których oryginały należy złożyć w przypadku zakwalifikowania 

studenta do przeniesienia: 

 dokument poświadczający dotychczasowy przebieg studiów (w przypadku 

wcześniejszego złożenia kserokopii), 

 świadectwo dojrzałości, 

 kserokopia dowodu osobistego (w dwukrotnym powiększeniu), 

 jedna fotografia - wymagania takie jak do dowodu osobistego, 

 zaświadczenie o szczepieniach WZW oraz orzeczenie do celów sanitarno-

epidemiologicznych  

 dowód opłaty  za legitymację,  

 w przypadku studentów studiów niestacjonarnych dowód wniesienia opłaty za 

kształcenie. 

Ponadto właściwe Dziekanaty wydają skierowanie do lekarza medycyny pracy stwierdzające 

brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na określonym kierunku studiów. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


