
Załącznik nr 4
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu je j przeprowadzenia

na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

KIERUNEK: DIETETYKA

PROFIL: PRAKTYCZNY

POZIOM: STUDIA I STOPNIA 

I. FORMA: Studia stacjonarne

1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po przystąpieniu do egzaminu 

maturalnego/zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, będą kwalifikowani na 

podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego 

z przedmiotów:

1) język obcy nowożytny -  egzamin pisemny (poziom podstawowy),

2) chemia -  egzamin pisemny (poziom rozszerzony),

3) biologia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) -  egzamin pisemny (poziom rozszerzony).

W przypadku egzaminu maturalnego zdawanego w latach 2005 -  2014 uznaje się także wyniki 

z przedmiotów: fizyka i astronomia (albo fizyka) albo biologia zdawanych na poziomie 

podstawowym. Do tych wyników stosuje się mnożnik 0,8.

2. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom IB albo dyplom EB albo świadectwo lub inne dokumenty 

wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu 

maturalnego z przedmiotów:

1) język obcy nowożytny -  egzamin pisemny (Standard level),

2) chemia -  egzamin pisemny (Higher level),

3) biologia albo fizyka -  egzamin pisemny (Higher level).

W przypadku dyplomu IB albo świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego w krajach UE, 

OECD albo EFTA uznaje się także wyniki z przedmiotów wymienionych w pkt 3 zdawanych na 

poziomie Standard level. Do tych wyników stosuje się mnożnik 0,8.

Zasady przeliczania ocen z dyplomu IB i świadectw lub innych dokumentów wydanych w krajach 

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.

Oceny z dyplomu EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru:

• wynik x 10 - z egzaminów z języka obcego zdanego na poziomie podstawowym oraz biologii, 

chemii oraz fizyki (zdanych na poziomie rozszerzonym);

• wynik x 8 - z egzaminów z biologii i fizyki (zdanych na poziomie podstawowym).
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3. Kandydaci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu 

dojrzałości lub świadectwo/dyplom/inny dokument uprawniający do ubiegania się w RP 

o przyjęcie na studia wyższe, wydany poza granicami Polski w państwach innych niż

państwa członkowskie: UE, OECD albo EFTA, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych 

na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:

1) język obcy nowożytny -  egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym 

egzaminu maturalnego),

2) chemia -  egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego),

3) biologia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) -  egzamin pisemny (równoważny z poziomem 

rozszerzonym egzaminu maturalnego).

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości 

albo świadectwa/dyplomu/innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski na punkty 

kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.

Uznaje się także wyniki z przedmiotów: fizyka i astronomia (albo fizyka) albo biologia zdawanych 

na poziomie podstawowym. Do tych wyników stosuje się mnożnik 0,8.

W przypadku braku wymaganych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, w tym 

w zakresie wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, obywatele polscy lub 

posiadający Kartę Polaka lub posiadający zezwolenie na pobyt stały mogą przystąpić do:

a. egzaminu maturalnego albo

b. UEW przeprowadzonego na innych uczelniach na arkuszach maturalnych CKE, 

a pozostali kandydaci do:

a. UEW przeprowadzonego na innych uczelniach na arkuszach maturalnych CKE.

Załącznik nr 4
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu je j przeprowadzenia

na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

4. W ust. 1,2 i 3, wyniki pisemnych egzaminów z języka obcego, wymienionych w pkt 1 oraz wyniki 

zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów wymienionych w pkt 2 i 3 przelicza się na 

punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt.

5. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: chemia stosuje się 

mnożnik 1,4.

6. W przypadku, gdy na dokumencie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie ma określonego poziomu 

zdawania, ani nie ma udokumentowanego potwierdzenia równoważności uzyskanego wyniku 

do poziomu rozszerzonego, wynik ten będzie traktowany jak równoważny z poziomem 

podstawowym w odniesieniu do świadectw dojrzałości uzyskanych po zdaniu egzaminu dojrzałości 

oraz w odniesieniu do pozostałych świadectw w przypadku ich wydania przed rokiem 2005.
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POZIOM: STUDIA II STOPNIA

Załącznik nr 4
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu je j przeprowadzenia

na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

I. FORMA: Studia stacjonarne

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku. 

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

Kryterium Liczba punktów
Średnia ocen z dyplomu 

(wynik ukończenia studiów)
3,0 10 punktów
3,1 13 punktów
3,2 16 punktów
3,3 19 punktów
3,4 22 punktów
3,5 25 punktów
3,6 28 punktów
3,7 31 punktów
3,8 34 punktów
3,9 37 punktów
4,0 40 punktów
4,1 43 punktów
4,2 46 punktów
4,3 49 punktów
4,4 52 punktów
4,5 55 punktów
4,6 58 punktów
4,7 61 punktów
4,8 64 punktów
4,9 67 punktów
5,0 70 punktów

Publikacje w czasopismach 
naukowych/zawodowych

maks. 6 punktów (2 pkt. za każdą publikację)

Czynny udział w konferencjach naukowych maks. 6 punktów (2 pkt. za każdy czynny udział 
w konferencji)

Uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia 
ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody 
Samorządu Studenckiego, STN, inne)

maks. 6 punktów (2 pkt. za każdą nagrodę)

Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian 
międzynarodowych

maks. 4 punkty (2 pkt. za każdy udział)

Udział w szkoleniach/kursach/projektach maks. 4 punkty (1 pkt. za każde szkolenie/kurs)

Wolontariat potwierdzony umową lub 
certyfikatem

maks. 4 punkty (2 pkt. za każdy udział)

Łącznie 100 punktów

II. FORMA: Studia niestacjonarne (odpłatne, odbywające się od piątku do niedzieli)

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku.

Zasady kwalifikacji są takie same jak zasady kwalifikacji na studia stacjonarne w WUM.
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