Uchwała nr 231/2018
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie dostosowania uchwały Senatu nr 129/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia anglojęzyczne w roku
akademickim 2019/2020 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, do postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668)
§1
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U 2018.1669) dostosowuje się
uchwałę Senatu nr 129/2018 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia
anglojęzyczne na rok akademicki 2019/2020 do postanowień ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668), ustalając jej
następujące brzmienie:
ZASADY i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
(kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, fizjoterapia)
§1
Rekrutację na studia anglojęzyczne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
§2
1.Termin składania podań o przyjęcie na studia rozpoczyna się dla wszystkich
kierunków 1 września 2018 i upływa:
- 15 lipca 2019 dla kierunku lekarskiego,
- 31 lipca 2019 dla kierunków: lekarsko-dentystycznego, farmacji i fizjoterapii.
2. Warunkiem uruchomienia kształcenia na ww. kierunkach jest zakwalifikowanie co
najmniej 12 kandydatów na każdym z tych kierunków.
3. Odpłatność za kształcenie na studiach anglojęzycznych reguluje zarządzenie
Rektora.
§3
1. Rekrutacja na studia anglojęzyczne odbywa się na podstawie wymaganych
dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej a w przypadku kierunków: lekarskiego i
lekarsko-dentystycznego, także testu przedmiotowego.
2. Kandydaci są zobowiązani dokonać rejestracji on-line na stronie internetowej
Uczelni, wnieść opłatę administracyjną i rekrutacyjną oraz złożyć we właściwym Biurze
Rekrutacyjnym komplet dokumentów w celu ich weryfikacji.
3. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta
osoba, która posiada:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o
wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o
których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za
dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie
z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
3) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust.
1 ustawy, o której mowa w pkt 2;
4) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za
dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie
z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
5) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu
świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia
31 marca 2015 r.
3.1. Dokumenty wymagane od wszystkich kandydatów, z zastrzeżeniem
postanowień pkt. 3.3:
1) wypełnione internetowo podanie o przyjęcie na studia,
2) zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
3) oficjalny wykaz zajęć edukacyjnych, uzyskanych z nich ocen i liczby godzin,
przeznaczonych na ich realizację (transkrypt) w języku angielskim z każdej ze
szkół, do których kandydat uczęszczał,
4) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, jeżeli kandydat nie
jest absolwentem szkoły ponadpodstawowej, w której nauka odbywała się w języku
angielskim,
5) kserokopia paszportu,
6) 2 zdjęcia paszportowe (3.5 x 4.5 cm), podpisane z tyłu (bez nakrycia głowy, za
wyjątkiem osób należących do wspólnoty religijnej),
7) min. 1 list polecający od nauczycieli lub pracowników naukowych szkoły, którą
ukończył kandydat,
8) CV.
3.2. Kandydaci, którzy podjęli naukę w szkole pomaturalnej lub na studiach wyższych
na profilu/kierunku biomedycznym, mogą złożyć dokument wymieniony w punkcie 3
wystawiony przed 2013 rokiem, o ile podjęta przez nich edukacja po szkole średniej
nie została zakończona przed rokiem 2013.
3.3. a) Kandydaci na kierunek lekarski, którzy podjęli naukę w szkole pomaturalnej lub
wyższej z zakresu nauk biomedycznych (co najmniej poziom licencjatu – Bachelor)
oraz kandydaci aplikujący na 4. rok studiów na kierunku farmacja, dla wykazania
zaliczenia wskazanych przedmiotów z zakresu nauk podstawowych, zobowiązani są
złożyć dodatkowo legalizowany/opatrzony apostille oryginał dyplomu ukończenia
studiów wyższych (co najmniej na poziomie licencjatu) lub jego poświadczoną przez
Uczelnię wydającą kopię (oryginał do wglądu), wydane nie wcześniej niż w 2013 r.,
b) Kandydaci, którzy kontynuowali naukę na studiach wyższych lub w kształceniu
zawodowym na profilu/kierunku biomedycznym, mogą złożyć dokument wymieniony
w punkcie 3.3. podpunkt a) wystawiony przed 2013 rokiem, o ile podjęta przez nich
dalsza edukacja nie została zakończona przed rokiem 2013.
3.4. Kandydaci na kierunek lekarski, którzy podjęli naukę w szkole pomaturalnej lub
wyższej z zakresu nauk biomedycznych (co najmniej poziom licencjatu – Bachelor)
zobowiązani są złożyć dodatkowo zaświadczenie o wyniku przynajmniej jednego z
poniższych egzaminów standaryzowanych:
- MCAT (min. 490 pkt.), zdanego nie wcześniej niż w 2016 roku;

- GAMSAT (min. 45 pkt. – średnia ważona z sekcji I, II i III, przy min. 40 pkt.
dla pojedynczej sekcji), zdanego nie wcześniej niż dwa lata przed datą
złożenia podania o przyjęcie na studia;
- UKCAT (min. średnia punktów 575), zdanego nie wcześniej niż w 2016 roku.
W wyjątkowych sytuacjach Komisja Rekrutacyjna może uznać niższy wynik
egzaminu standaryzowanego.
Kandydaci posiadający tytuł magistra kierunku z zakresu nauk medycznych lub
przyrodniczych mogą być zwolnieni z wymogu zdania egzaminu standaryzowanego.
Kandydaci nieposiadający ważnego wyniku na etapie rozmowy kwalifikacyjnej
zobowiązani są dosłać wynik egzaminu standaryzowanego spełniającego powyższe
wymogi nie później niż do dnia 31 lipca 2019.
4. Kandydaci na kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny są zobowiązani
legitymować się na świadectwie/dyplomie ukończenia szkoły średniej lub oficjalnym
wykazie ocen (transkrypcie) pozytywnymi ocenami z przedmiotów biologia, chemia i
fizyka/matematyka (minimum 2 przedmioty, w tym biologia), kandydaci na kierunek
farmacja - pozytywnymi ocenami z przedmiotów biologia oraz chemia, a kandydaci na
kierunek fizjoterapia – pozytywną oceną z jednego przedmiotu z zakresu nauk
przyrodniczych, np. biologia, chemia lub fizyka.
5. Kandydaci, legitymujący się wymaganymi dokumentami wydanymi za granicą,
zobowiązani są przedstawić dokumenty w oryginale, zalegalizowane lub opatrzone
apostille. W przypadku składania kopii poświadczonej przez szkołę wystawiającą
dokument należy przedstawić do wglądu oryginał świadectwa.
6. Rozpoczęcie studiów uwarunkowane jest potwierdzeniem posiadania polisy
ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Pozytywna weryfikacja dokumentów kwalifikuje kandydata do dalszego etapu
rekrutacji, jakimi jest test przedmiotowy, o którym mowa w ust. 8 wraz z rozmową
kwalifikacyjną, przeprowadzane w języku angielskim.
8. Kandydaci na kierunki: lekarski oraz lekarsko-dentystyczny są również
zobowiązani podejść do wewnętrznego testu przedmiotowego z biologii (20 pytań),
fizyki (20 pytań) i chemii (20 pytań).
§4
Rekrutację, w tym test przedmiotowy i rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja
Rekrutacyjna, której przewodniczącego powołuje Rektor. Członków komisji powołuje
przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Przewodniczący Komisji może zaprosić do
udziału w Komisji Rekrutacyjnej, z głosem doradczym, przedstawiciela Biura
Rekrutacyjnego.
§5
1. Wynik kwalifikacji stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydata w
postępowaniu rekrutacyjnym. Punkty są przyznawane według poniższych reguł:
1.1. dla kandydatów na kierunek lekarski, którzy podjęli naukę w szkole pomaturalnej
lub wyższej z zakresu nauk biomedycznych (co najmniej poziom licencjatu –
Bachelor):
1) autoprezentacja, motywacja, zdolności interpersonalne (max: 5 pkt.),
2) uzyskane w ramach wcześniejszej edukacji oceny w zakresie następujących
przedmiotów: biologia, chemia oraz fizyka/matematyka/statystyka (max: 10 pkt. za
przedmiot, łącznie: 30 pkt.),

3) wiedza z zakresu: biologii, chemii i fizyki - wykazana w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej (max: 10 pkt. za przedmiot, łącznie: 30 pkt.),
4) wynik wewnętrznego testu przedmiotowego (max: 60 pkt.),
5) wolontariat (max: 1 pkt.),
6) aktywność naukowa lub ukończony przynajmniej 1 rok innych studiów lub
autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej (max: 5 pkt.),w tym:
- autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej (max. 5 pkt) – wymagany link lub
dokładne dane dot. publikacji,
- ukończony przynajmniej 1 rok innych studiów (max. 5 pkt.),
- abstract na konferencji naukowej (max. 3 pkt).
7) ponowne ubieganie się o przyjęcie na studia w jęz. ang. – dotyczy osób, które
nie studiowały wcześniej na UMP (max: 3 pkt.).
1.2. dla kandydatów na kierunek lekarski, którzy nie podjęli nauki w szkole
pomaturalnej lub wyższej z zakresu nauk biomedycznych (co najmniej poziom
licencjatu – Bachelor) oraz na kierunek lekarsko-dentystyczny:
1) autoprezentacja, motywacja, zdolności interpersonalne (max: 5 pkt.),
2) uzyskane w ramach wcześniejszej edukacji oceny w zakresie następujących
przedmiotów: biologia, chemia i fizyka/matematyka (max: 7 pkt. za przedmiot ze
szkoły średniej, max: 10 pkt. za przedmiot ze szkoły wyższej),
3) wiedza z zakresu: biologii, chemii i fizyki - wykazana w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej (max: 10 pkt. za przedmiot, łącznie: 30 pkt.),
4) wynik wewnętrznego testu przedmiotowego (max: 60 pkt.),
5) wolontariat (max: 1 pkt.),
6) ponowne ubieganie się o przyjęcie na studia w jęz. ang. – dotyczy osób, które
nie studiowały wcześniej na UMP (max: 3 pkt.)
1.3. kierunek farmacja:
1) autoprezentacja, motywacja, zdolności interpersonalne (max: 5 pkt.),
2) uzyskane w ramach wcześniejszej edukacji oceny w zakresie następujących
przedmiotów: biologia i chemia (max: 7 pkt. za przedmiot ze szkoły średniej,
max: 10 pkt. za przedmiot ze szkoły wyższej),
3) wiedzę z zakresu: biologii i chemii wykazaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
(max: 10 pkt. za przedmiot, łącznie: 20 pkt.),
4) wolontariat (max: 1 pkt.),
5) ponowne ubieganie się o przyjęcie na studia w języku angielskim – dotyczy
osób, które nie studiowały wcześniej na UMP (max: 3 pkt.)
1.4. kierunek fizjoterapia:
1) autoprezentacja, motywacja, zdolności interpersonalne (max: 5 pkt.),
2) uzyskana w ramach wcześniejszej edukacji ocena z przedmiotu z zakresu nauk
przyrodniczych, np. biologii, chemii lub fizyki (max: 7pkt. za przedmiot ze szkoły
średniej, max: 10 pkt. za przedmiot ze szkoły wyższej),
3) wiedza z zakresu biologii wykazaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (max: 10
pkt.),
4) wolontariat (max: 1 pkt.),
5) ponowne ubieganie się o przyjęcie na studia w jęz. ang. – dotyczy osób, które
nie studiowały wcześniej na UMP (max: 3 pkt.).
2. Jeśli kandydat ukończył szkołę ponadpodstawową, w której nauka prowadzona
była w języku angielskim, nie jest wymagane dostarczenie dokumentu
potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Również od kandydatów z krajów
skandynawskich legitymujących się uzyskaniem na świadectwie ukończenia szkoły
średniej z języka angielskiego

1) dla kandydatów z Norwegii - oceny co najmniej 4,
2) dla kandydatów ze Szwecji - oceny co najmniej VG/C,
3) dla kandydatów z Danii - oceny co najmniej 7,
nie jest wymagane dostarczenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka
angielskiego.
W każdym innym przypadku kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o
wyniku:
a) egzaminu TOEFL zdanego na następującym poziomie: Paper-based test: 550 pkt.,
Internet-based test: 79 pkt., Computer-based test: 213 pkt.,
b) egzaminu IELTS zdanym na poziomie co najmniej 6,5 pkt.,
c) certyfikatu Cambridge English: Advanced lub Proficiency.
Ponadto, w przypadku braku znajomości języka angielskiego pozwalającej na
swobodną komunikację i studiowanie, Komisja Rekrutacyjna ma prawo do
odrzucenia kandydata lub przeprowadzenia/skierowania na dodatkowy egzamin
językowy.
3. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są:
- wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
obowiązkowo z jednego z przedmiotów do wyboru z biologii, fizyki lub chemii.
Oceny zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne, wg. następującej skali:
Wynik egz. Maturalnego
7
6
5
4
3
2
1

Procenty
100
90
80
70
60
50
40

4. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, kandydat zobowiązany jest do
dostarczenia:
- zaświadczenia o posiadaniu ważnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski
(np. karta EHIC dla obywateli państw członkowskich UE),
- kopii wizy studenckiej lub kopii karty stałego pobytu lub innego dokumentu
potwierdzającego legalizację pobytu na terytorium Polski (wraz z ich oryginałami do
wglądu),
- oświadczenia o niekaralności.
5. Warunkiem podjęcia studiów przez kandydata ostatecznie zakwalifikowanego
przez Rektora na studia jest zawarcie umowy z Uczelnią, określającej także
wysokość czesnego za studia.
§6
Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie na
kierunek farmacja:
1. dla kandydatów rozpoczynających naukę od 3. roku studiów:
a) wykształcenie przedmedyczne zdobyte w szkole wyższej,
b) uzyskanie pozytywnej oceny z następujących przedmiotów na poziomie studiów
wyższych: chemia ogólna i nieorganiczna (w tym laboratoria), chemia analityczna (w
tym laboratoria), chemia organiczna (w tym laboratoria), chemia fizyczna (w tym

laboratoria), biologia z elementami botaniki, fizyka, matematyka, anatomia i
mikrobiologia – każdy z powyższych kursów powinien trwać minimum rok.
2. dla kandydatów rozpoczynających naukę od 4. roku studiów jak wyżej w pkt. 1. i
dodatkowo:
ukończenie i uzyskanie pozytywnej oceny z następujących przedmiotów na poziomie
studiów wyższych:
a) Pharmacology I i II (Farmakologia I i II) - 100h,
b) Pharmacognosy& Natural Drugs (Farmakologia i Lek Naturalny) - 50h,
c) Introduction to Applied Pharmacy (Wprowadzenie do Farmacji Stosowanej) - 60h,
d) Physiological and Pathophysiological Basis for Therapeutics (Fizjologia i
Patofizjologia) - 150h,
e) Pharmaceutical Technology I and II (Technologia Postaci Leku I i II) - 170h,
f) Patient Care I i II (Opieka Farmaceutyczna I i II ) - 50h,
g) Hygiene and Epidemiology (Higiena i Epidemiologia) - 20h,
h) Biochemistry (Biochemia) - 105h,
i) Biotechnology (Biotechnologia) - 30h,
j) Molecular Biology (Biologia Molekularna) - 30h,
k)Vacation Placement in a Community Pharmacy - 160h (Praktyka wakacyjna w
aptece ogólnodostępnej).
Istnieje możliwość odbycia i zaliczenia kursów Patient Care (Opieka Farmaceutyczna)
i Pharmaceutical Technology I and II (Technologia Farmaceutyczna I i II) na
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest udostępniana w BIP na stronie
podmiotowej Uczelni.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

