Załącznik do Uchwały Nr 88/2021
Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 roku

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA
W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE
W LATACH: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027
LAUREATÓW ORAZ FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO,
OLIMPIAD MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ LAUREATÓW KONKURSÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH
§1
Określa się zasady uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych
studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia osiągnięć w wybranych ogólnopolskich
olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach
międzynarodowych i ogólnopolskich, zwanych dalej osiągnięciami.
§2
1. Kandydatom posiadającym tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego oraz
medalisty lub uczestnika finałów olimpiady międzynarodowej, ubiegającym się o przyjęcie na
studia przyznaje się maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania podczas
aplikowania na dany kierunek studiów,
2. Kandydatom posiadającym tytuł laureata konkursu międzynarodowego lub krajowego
przyznaje się maksymalną liczbę punktów z przedmiotu objętego konkursem, w pozostałym
zakresie obowiązuje ich postępowanie kwalifikacyjne z przedmiotów wymaganych na dany
kierunek.
§3
Laureaci, medaliści, finaliści i uczestnicy finałów korzystają z uprawnień określonych
w niniejszym załączniku na podstawie zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady lub innego
właściwego dokumentu poświadczającego uzyskanie tytułu odpowiednio: laureata, medalisty,
finalisty lub uczestnika finałów.
§4
1. Laureatom i medalistom uprawnienia, o których mowa w § 2 przysługują w okresie 3 lat
od uzyskania świadectwa egzaminu maturalnego.
2. Finalistom i uczestnikom finałów uprawnienia, o których mowa w § 2 przysługują wyłącznie
w roku, w którym uzyskali świadectwo egzaminu maturalnego.
§5
Na zasadach określonych w niniejszym załączniku uwzględnia się osiągnięcia uzyskane
wyłącznie w olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach
międzynarodowych i krajowych wskazanych w załączniku Nr 1.
§6
1. Kandydaci, którym w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się osiągnięcia, są obowiązani
spełnić wszystkie wymogi formalne określone w warunkach i trybie rekrutacji na studia.
2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, umieszczani są na listach rankingowych wraz
z pozostałymi kandydatami, a ich kwalifikacja następuje w ramach ustalonych limitów przyjęć
na dany kierunek studiów.
3. Po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydaci zaznaczają w systemie właściwy tytuł
uzyskany na olimpiadzie stopnia centralnego lub olimpiadzie międzynarodowej lub konkursie
międzynarodowym lub krajowym.
4. Podanie nieprawdziwych danych przez kandydata skutkuje wydaniem decyzji o odmowie
przyjęcia na studia. Jeżeli fakt podania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po
przyjęciu na studia, następuje skreślenie z listy studentów.

