
Załącznik nr 5
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: DUO-OTM -  OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

POZIOM: STUDIA II STOPNIA 

PROFIL: PRAKTYCZNY

I. FORMA: Studia niestacjonarne (odpłatne, odbywające się od poniedziałku 

do piątku)

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia, lub jednolitych studiów 

magisterskich z obszarów takich jak: biologiczne i przyrodnicze, chemiczne, ekonomiczne, 

filologiczne, fizyczne, geograficzne, humanistyczne, informatyczne, logistyczne, matematyczne, 

lekarskie, farmaceutyczne, medyczne, morskie, prawnicze, przyrodnicze i społeczne, rolnicze, 

weterynaryjne, zarządzanie i marketing.

Od kandydatów wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego.

Kwalifikacja odbywa się w II etapach.

Etap I

Wstępny wybór kandydatów odbywać będzie się na podstawie sumy punktów (maksymalnie 

26 pkt.), otrzymanych za:

1) średnią ocenę ze studiów (wynik ukończenia studiów) (maksymalnie 5 pkt.)

Średnia ocena Punkty
> 4,50 5

3,50 - 4,49 3
< 3,49 0

2) kryteria dodatkowe (udokumentowane) (maksymalnie 6 pkt.)

Kryteria dodatkowe Punkty
Referat/plakat na konferencji naukowej (kopia) 1
Publikacja w czasopiśmie naukowym/zawodowym (kopia) 5

Uwaga! Do obliczenia punktów za kryteria dodatkowe uwzględnia się co najwyżej 1 referat/plakat

i 1 publikację.

3) wynik testu predyspozycji analitycznych -  egzamin sprawdza podstawowe umiejętności 

analitycznego myślenia. (maksymalnie 15 pkt.)
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Etap II

Grupa nie więcej niż 60 kandydatów, którzy uzyskają w I etapie największą liczbę punktów, 

zostanie zakwalifikowana do etapu II. W II etapie kandydaci będą odbywać rozmowę 

sprawdzającą (maksymalnie 25 pkt.):

1) znajomość systemu opieki zdrowotnej (maksymalnie 15 pkt.)

2) umiejętność czytania przez kandydata publikacji w języku angielskim dotyczącej wyników 

badania klinicznego i rozumienia treści przeczytanego tekstu. (maksymalnie 10 pkt.)

Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywa się wg rankingu punktów zdobytych na I i II etapie 
rekrutacji do wyczerpania limitu przyjęć.
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