
 
 

UCHWAŁA NR 7/2021 
SENATU  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 22 lutego 2021 r. 

 
 
zmieniająca uchwałę nr 41/2020 w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu 

rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu prowadzenia rekrutacji 
na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym  

 
 
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 9 Statutu 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W uchwale nr 41/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, 
terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu prowadzenia rekrutacji na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) W załączniku do uchwały nr 41/2020 pn. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia  
i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów  
w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – w § 5 
ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obsługę administracyjną UKR zapewnia Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw 
Studenckich, do zadań którego należy w szczególności: 

1) udzielanie informacji i pomocy kandydatom w sprawach dotyczących postępowania 
rekrutacyjnego i IRK, 

2) administrowanie strony internetowej www.rekrutacja-info.wum.edu.pl ” 

2) W załączniku do uchwały nr 41/2020 pn. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia  
i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów  
w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – w § 18 
ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, 
muszą przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego. Dokumentem 
tym jest:  

1) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty albo  

2) dyplom ukończenia studiów wyższych w języku polskim na polskiej uczelni albo  

3) certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości 
językowej co najmniej B2 wydany przez: 

a) Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego lub  

b) uprawnioną, przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki,  
do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym 
poziomie biegłości językowej: 

http://www.rekrutacja-info.wum.edu.pl/


 
 

− polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii 
polskiej lub 

− polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty 
lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako 
obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim lub 

c) Warszawski Uniwersytet Medyczny.” 

3) Załącznik nr 1 – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia 
rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 
2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane 
mu w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) Załącznik nr 2 – Kierunek: Analityka medyczna – do Załącznika pn. „Warunki, tryb 
oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

5) Załącznik nr 3 – Kierunek: Audiofonologia z protetyką słuchu – do Załącznika pn. 
„Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej 
przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu  
w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 

6) Załącznik nr 4 – Kierunek: Dietetyka – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok 
studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – 
otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 

7) Uchyla się Załącznik nr 5 – Kierunek: DUO-OTM – Ocena technologii medycznych 
– do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz 
sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” ; 

8) Załącznik nr 6 – Kierunek: Elektroradiologia – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz 
termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 5 do niniejszej 
uchwały; 

9) Załącznik nr 7 – Kierunek: Farmacja – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok 
studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – 
otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 

10) Załącznik nr 8 – Kierunek: Fizjoterapia – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok 
studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – 
otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 

11) Załącznik nr 9 – Kierunek: Higiena stomatologiczna – do Załącznika pn. „Warunki, 
tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia 
na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 8 do niniejszej 
uchwały; 

12) Załącznik nr 10 – Kierunek: Lekarski – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok 



 
 

studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – 
otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 9 do niniejszej uchwały; 

13) Załącznik nr 11 – Kierunek: Lekarsko-dentystyczny – do Załącznika pn. „Warunki, 
tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia 
na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 10 do niniejszej 
uchwały; 

14) Załącznik nr 12 – Kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna – do Załącznika pn. 
„Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej 
przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w 
Załączniku nr 11 do niniejszej uchwały; 

15) Załącznik nr 13 – Kierunek: Pielęgniarstwo – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz 
termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 12 do niniejszej 
uchwały; 

16) Załącznik nr 14 – Kierunek: Położnictwo – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz 
termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 13 do niniejszej 
uchwały; 

17) Załącznik nr 15 – Kierunek: Ratownictwo medyczne – do Załącznika pn. „Warunki, 
tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia 
na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 14 do niniejszej 
uchwały; 

18) Załącznik nr 16 – Kierunek: Techniki dentystyczne – do Załącznika pn. „Warunki, tryb 
oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 15 do niniejszej 
uchwały; 

19) Załącznik nr 18 – Kierunek: Zdrowie publiczne – do Załącznika pn. „Warunki, tryb 
oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 16 do niniejszej 
uchwały; 

20) Załącznik nr 19 – Kierunek: Farmacja ED – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz 
termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 17 do niniejszej 
uchwały; 

21) Załącznik nr 20 – Kierunek: Lekarski ED – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz 
termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 18 do niniejszej 
uchwały; 

22) Załącznik nr 21 – Kierunek: Lekarsko-dentystyczny ED – do Załącznika pn. 
„Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej 
przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 



 
 

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – otrzymuje brzmienie nadane mu  
w Załączniku nr 19 do niniejszej uchwały; 

23) Załącznik nr 22 – Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów 
na świadectwach maturalnych – do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok 
studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – 
otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 20 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Zbigniew GACIONG 

  REKTOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostka kompetencyjna:  
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna  
 



 
 

Załącznik nr 1 do uchwały 7/2021 Senatu WUM  

z dnia 22.02.2021 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 2 
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia 

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

KIERUNEK: ANALITYKA MEDYCZNA 

POZIOM: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

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:  

Kryteria obowiązkowe: 

1) biologia – egzamin (poziom rozszerzony),  

2) chemia – egzamin (poziom rozszerzony). 

Kryterium dodatkowe: 

3) matematyka albo fizyka i astronomia (albo fizyka) – egzamin (poziom podstawowy  

albo rozszerzony)  

W przypadku matematyki oraz fizyki i astronomii (albo fizyki) wynik egzaminu zdawanego na 

poziomie podstawowym będzie przeliczony na punkty według zasady: 1% = 0,5 punktu, a wynik 

egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wg zasady: 1% = 0,7 punktu.  

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), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będą 

kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu 

maturalnego z przedmiotów:  

Kryteria obowiązkowe: 

1) biologia – egzamin pisemny (Higher Level),  

2) chemia – egzamin pisemny (Higher Level). 

Kryterium dodatkowe: 

3) matematyka – egzamin pisemny (Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics 

Standard Level albo Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches 

Standard Level lub Higher Level albo Mathematics: Applications and Interpretation Standard Level 

lub Higher Level) albo fizyka (Standard level albo Higher Level). 
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Zasady przeliczania ocen z dyplomów IB i świadectw lub innych dokumentów wydanych w krajach 

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

 

W przypadku dyplomu IB, do wyników z przedmiotów matematyka i fizyka, stosuje się następującą 

zasadę:  

a) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation  

   Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,5,  

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level  

   z zastosowaniem mnożnika 0,6,  

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level albo    

   Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem mnożnika 0,7, 

      b) wynik egzaminu z fizyki zdanego na Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,5,  

a zdanego na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 0,7. 

 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z biologii, chemii (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 7 - z egzaminów z fizyki, matematyki (zdanych na poziomie rozszerzonym); 

• wynik x 5 - z egzaminów z fizyki, matematyki (zdanych na poziomie podstawowym). 

 

W przypadku pozostałych świadectw, wynik z egzaminu z matematyki oraz fizyki i astronomii  

(albo fizyki) zdawanego na poziomie podstawowym będzie przeliczony na punkty według zasady: 

1% = 0,5 punktu, a wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wg zasady: 1% = 0,7 

punktu.  

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 lub EFTA, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na 

punkty kwalifikacyjne, wyników z przedmiotów (przeliczniki patrz załącznik nr 22): 

Kryteria obowiązkowe: 

1) biologia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego),  

2) chemia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego). 

Kryterium dodatkowe: 

3) matematyka albo fizyka – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym albo 

rozszerzonym egzaminu maturalnego). 

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

a pozostali kandydaci do: 

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

 

W przypadku matematyki i fizyki wynik egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym będzie 

przeliczony na punkty według zasady: 1% = 0,5 punktu, a wynik egzaminu zdawanego na 

poziomie rozszerzonym wg zasady: 1% = 0,7 punktu. 

 

4. 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. 

5. Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie 

limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu chemia. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 3 
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia 

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

 

KIERUNEK: AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU 

POZIOM: STUDIA I STOPNIA 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

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 polski – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (poziom podstawowy),  

3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo  fizyka) albo matematyka – egzamin  

(poziom rozszerzony).  

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

z wybieranych przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 3) 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) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, 

wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:  

1) język polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (Standard Level), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (Standard Level), 

3) biologia albo  chemia albo fizyka albo matematyka – egzamin pisemny (Higher Level).  

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.   

 

W przypadku dyplomu IB, do przeliczenia wyników na punkty kwalifikacyjne stosuje się 

następującą zasadę: 
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a) wynik egzaminu z biologii, chemii lub fizyki zdany na Standard Level będzie przeliczony  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,8, a wynik tego egzaminu zdany  

na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

   Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7, 

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level  

   z zastosowaniem mnożnika 0,85,    

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level  

   albo Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem  

   mnożnika 1,0. 

 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z języka polskiego (lub języka zdawania egzaminu maturalnego)  

i języka obcego zdanych na poziomie podstawowym oraz biologii, chemii, fizyki,  

lub matematyki (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z biologii, chemii, fizyki lub matematyki (zdanych na poziomie 

podstawowym). 

 

W przypadku pozostałych świadectw, do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych 

przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka – egzamin pisemny zdawany na poziomie 

Standard Level – stosuje się mnożnik 0,8.   

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 lub EFTA, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych 

na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów: 

1) język polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym egzaminu 

maturalnego), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym 

egzaminu maturalnego), 

3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka – 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.   
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Uznaje się także wyniki z wybieranych przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 3) 

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

4. W ust. 1, 2 i 3, wyniki egzaminów z języka polskiego (lub języka, w którym egzamin maturalny był 

zdawany) i języka obcego, zdawanych na poziomie podstawowym, wymienionych w pkt 1 i 2 oraz 

wyniki zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów wymienionych w pkt 3 przelicza się  

na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt. 

5. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka 

i astronomia (albo fizyka) 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 

z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 3 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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Załącznik nr 4 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 4 
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej 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). 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.   

 

W przypadku dyplomu IB wynik egzaminu z chemii, biologii i fizyki zdany na Higher Level  będzie 

przeliczony na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 1,0, a wynik z biologii lub fizyki  

zdany na Standard Level będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem  

mnożnika 0,8.  
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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 lub fizyki (zdanych na poziomie podstawowym). 

 

W przypadku pozostałych świadectw, do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych 

przedmiotów: biologia lub fizyka – egzamin pisemny zdawany na poziomie Standard Level – 

stosuje się mnożnik 0,8.   

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. 

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  
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z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 2 i 3 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. 

POZIOM: STUDIA II STOPNIA 

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 
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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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Załącznik nr 5 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 6 
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia 

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

 

KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA 

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 polski – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (poziom podstawowy),  

3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) albo matematyka – egzamin 

(poziom rozszerzony). 

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

z wybieranych przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 3) 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 polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (Standard Level), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (Standard Level),   

3) biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka – egzamin pisemny (Higher Level).  

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.    

 

W przypadku dyplomu IB, do przeliczenia wyników na punkty kwalifikacyjne stosuje się 

       następującą zasadę: 
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a) wynik egzaminu z biologii, chemii lub fizyki zdany na Standard Level będzie przeliczony  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,8, a wynik tego egzaminu zdany  

na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

   Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,      

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

   z zastosowaniem mnożnika 0,85,    

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level  

   albo Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem  

   mnożnika 1,0. 

 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z języka polskiego (lub języka zdawania egzaminu maturalnego)  

i języka obcego zdanych na poziomie podstawowym oraz biologii, chemii, fizyki,  

lub matematyki (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z biologii, chemii, fizyki lub matematyki (zdanych  

na poziomie podstawowym). 

 

 W przypadku pozostałych świadectw, do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych 

przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka – egzamin pisemny zdawany na poziomie 

Standard Level – stosuje się mnożnik 0,8.   

 

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 polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym egzaminu 

maturalnego), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym egzaminu 

maturalnego),  

3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) albo matematyka – 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.   
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Uznaje się także wyniki z wybieranych przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 3) 

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

4. W ust. 1, 2 i 3, wyniki egzaminów z języka polskiego (lub języka, w którym egzamin maturalny był 

zdawany) i języka obcego, zdawanych na poziomie podstawowym, wymienionych w pkt 1 i 2 oraz 

wyniki zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów wymienionych w pkt 3 przelicza się  

na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt. 

5. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka 

i astronomia (albo fizyka) 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  

z egzaminu z przedmiotu o którym mowa w pkt. 3 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.   

POZIOM: STUDIA II STOPNIA 
 

I. FORMA: Studia stacjonarne 

Kandydatami na studia II-go stopnia mogą być osoby, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata na 

kierunku elektroradiologia lub na kierunku zdrowie publiczne w specjalności elektroradiologia. 

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 

1) średnią ocen z dyplomu (wynik ukończenia studiów)   (maksymalnie 25 pkt.) 
 

Średnia ocena mnożnik Liczba punktów 

Przykład: 5,00 5 25,00 

 

2) kryteria dodatkowe (udokumentowane):                                        (maksymalnie  5 pkt.) 

Kryteria dodatkowe Punkty 

Referat / plakat na konferencji naukowej 
(kopia) 

2 

Publikacja w czasopiśmie naukowym / 
zawodowym (kopia) 

3 

 
3) wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań)                         (maksymalnie 50 pkt.) 

 

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

Kandydatami mogą być osoby posiadające dyplom licencjata z kierunku elektroradiologia.  

Kwalifikacja odbywa się według takich samych zasad jak kwalifikacja na studia stacjonarne II stopnia 

w WUM. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 7 
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia 

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

 

KIERUNEK: FARMACJA  

POZIOM: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

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) biologia – egzamin (poziom rozszerzony),  

2) chemia – egzamin (poziom rozszerzony), 

3) matematyka albo fizyka i astronomia (albo fizyka) – egzamin (poziom podstawowy albo 

rozszerzony)  

 W przypadku matematyki oraz fizyki i astronomii (albo fizyki) wynik egzaminu zdawanego na 

poziomie podstawowym będzie przeliczony na punkty według zasady: 1% = 0,5  punktu,  

a wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wg zasady: 1% = 0,7 punktu.  

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) biologia – egzamin pisemny (Higher Level),  

2) chemia – egzamin pisemny (Higher Level), 

3) matematyka – egzamin pisemny (Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics 

Standard Level albo Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches 

Standard Level lub Higher Level albo Mathematics: Applications and Interpretation Standard Level 

lub Higher Level) albo fizyka (Standard Level albo Higher Level).  

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

W przypadku dyplomu IB, do wyników z przedmiotów matematyka i fizyka,  stosuje się 

następującą zasadę:  



2 
 

a) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation  

   Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,5,  

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level  

   z zastosowaniem mnożnika 0,6,  

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level albo    

   Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem mnożnika 0,7, 

      b) wynik egzaminu z fizyki zdanego na Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,5,  

a zdanego na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 0,7. 

 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z biologii, chemii (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 7 - z egzaminów z fizyki, matematyki (zdanych na poziomie rozszerzonym); 

• wynik x 5 - z egzaminów z fizyki, matematyki (zdanych na poziomie podstawowym). 

W przypadku pozostałych świadectw, wyniki z egzaminu z matematyki oraz fizyki i astronomii 

(albo fizyki) zdawanego na poziomie podstawowym będzie przeliczony na punkty według zasady: 

1% = 0,5  punktu, a wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wg zasady:  

1% = 0,7 punktu.  

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 lub EFTA, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, 

wyników z przedmiotów (przeliczniki patrz załącznik nr 22):  

1) biologia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego),  

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

3) matematyka albo fizyka – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym albo 

rozszerzonym egzaminu maturalnego). 

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. 

 

W przypadku matematyki i fizyki wynik egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym będzie 

przeliczony na punkty według zasady: 1% = 0,5 punktu, a wynik egzaminu zdawanego na 

poziomie rozszerzonym wg zasady: 1% = 0,7 punktu. 
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4. 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.   

5. Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie 

limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu chemia. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 8 
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia 

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

 

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA 

PROFIL: PRAKTYCZNY  

POZIOM: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

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 procentowych z egzaminu 

maturalnego z następujących przedmiotów:  

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

2) biologia – egzamin (poziom rozszerzony)  

3) fizyka i astronomia (albo fizyka) albo chemia albo matematyka – egzamin (poziom  

rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru przez kandydata.  

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

z przedmiotów: fizyka i astronomia (albo fizyka) albo chemia albo matematyka 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) biologia – egzamin  pisemny (Higher Level),  

3) fizyka albo chemia albo matematyka – egzamin pisemny (Higher Level albo Standard Level).  

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.   

 

W przypadku dyplomu IB, do przeliczenia wyników na punkty kwalifikacyjne stosuje się    

       następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki lub chemii zdany na Standard Level będzie przeliczony na punkty 

kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,8, a wynik z biologii, fizyki lub chemii zdany  

na Higher Level – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 
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b) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

   Standard Level - z zastosowaniem mnożnika 0,7, 

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

   - z zastosowaniem mnożnika 0,85,    

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level  

   albo Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level - z zastosowaniem  

   mnożnika 1,0. 

 

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, fizyki oraz matematyki (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z chemii, fizyki oraz matematyki (zdanych na poziomie 

podstawowym). 

W przypadku pozostałych świadectw, do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych 

przedmiotów: fizyka, chemia lub matematyka – egzamin pisemny zdawany na poziomie Standard 

Level – stosuje się mnożnik 0,8.   

 

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, a w przypadku ich braku wyników UEW 

przeprowadzonego na innych uczelniach na arkuszach maturalnych CKE z przedmiotów:  

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

maturalnego), 

2) biologia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego),  

3) fizyka albo chemia albo matematyka – egzamin pisemny  (równoważny z poziomem 

rozszerzonym egzaminu maturalnego).   

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości 

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

kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.   

W przypadku egzaminu maturalnego uznaje się także wyniki z przedmiotów: fizyka albo chemia 

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

       a pozostali kandydaci do: 

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

 

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

zdawanych na poziomie rozszerzonym egzaminów z 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 biologia 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  

z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 2 i 3 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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Załącznik nr 8 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 9 
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia 

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

 

KIERUNEK: HIGIENA STOMATOLOGICZNA 

POZIOM: STUDIA I STOPNIA 

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI 

 

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:  

Kryteria obowiązkowe: 

1) język polski – egzamin pisemny (poziom podstawowy),  

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (poziom podstawowy),  

3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) albo wiedza o społeczeństwie – 

egzamin (poziom podstawowy albo rozszerzony).  

W przypadku egzaminu maturalnego zdawanego w latach 2005 – 2014, do wyników  

z przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 3) zdawanych na poziomie podstawowym 

stosuje się mnożnik 0,8. 

Kryterium dodatkowe: 

4) matematyka – egzamin (poziom podstawowy lub rozszerzony)  

Do wyników egzaminów z matematyki zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się 

mnożnik 0,75. 

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:  

Kryteria obowiązkowe: 

1) język polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (Standard Level), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (Standard Level),  
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3) biologia albo chemia albo fizyka albo przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo 

(dyplom IB) albo historia albo geografia (dyplom EB)  – egzamin pisemny (Standard Level  

albo  Higher Level). 

Kryterium dodatkowe: 

4) matematyka – egzamin pisemny (Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics  

   Standard Level albo Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches  

   Standard Level lub Higher Level albo Mathematics: Applications and Interpretation Standard  

   Level lub Higher Level). 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

W przypadku dyplomu IB, do przeliczenia wyników na punkty kwalifikacyjne stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (wymienionego w pkt 3), zdanego na 

Standard Level będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,8,  

a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b)  wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne:   

    - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

      Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,  

    - Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

      z zastosowaniem mnożnika 0,85, 

   - Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level albo  

     Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z języka polskiego (lub języka zdawania egzaminu maturalnego)  

i języka obcego zdanych na poziomie podstawowym oraz biologii, chemii, fizyki, historii lub 

geografii oraz matematyki (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z biologii, chemii, fizyki, historii lub geografii (zdanych  

na poziomie podstawowym); 

• wynik x 7,5 – z egzaminu z matematyki (zdanych na poziomie podstawowym). 

 

W przypadku pozostałych świadectw, do wyników z przedmiotów dodatkowych (wymienionych  

w pkt 3) zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik 0,8, a do wyników 

egzaminów z matematyki zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik 0,75. 

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 lub EFTA, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych 

na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów: 
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Kryteria obowiązkowe: 

1) język polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym egzaminu 

maturalnego),  

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym egzaminu 

maturalnego),  

3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) albo wiedza o społeczeństwie – 

egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym albo rozszerzonym egzaminu 

maturalnego).  

Kryterium dodatkowe: 

4) matematyka – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym albo rozszerzonym 

egzaminu maturalnego).  

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości 

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

kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

Do wyników z przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 3) zdawanych na poziomie 

podstawowym stosuje się mnożnik 0,8, a do wyników egzaminów z matematyki zdawanych  

na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik 0,75. 

4.   W ust. 1, 2 i 3, wyniki egzaminów z języka polskiego (lub języka, w którym egzamin maturalny był 

zdawany) i języka obcego, zdawanych na poziomie podstawowym, wymienionych w pkt 1 i 2 oraz 

wyniki zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów wymienionych w pkt 3 i 4 przelicza się 

na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt.  

5. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmioty wymienione  

w ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 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  

z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 3 i 4 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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Załącznik nr 9 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 10 
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia 

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

 

KIERUNEK LEKARSKI 

POZIOM: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI 

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) biologia – egzamin (poziom rozszerzony),  

2) chemia – egzamin (poziom rozszerzony), 

3) fizyka i astronomia (albo fizyka) albo matematyka – egzamin (poziom podstawowy albo 

rozszerzony). 

W przypadku przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) oraz matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii albo fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego 

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne 

z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

– z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

 

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

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

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

będą kwalifikowani na postawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu 

maturalnego z przedmiotów:  

1) biologia – egzamin pisemny (Higher Level),   

2) chemia – egzamin pisemny (Higher Level), 

3) fizyka albo matematyka – egzamin pisemny (Standard Level albo Higher Level,  

a w przypadku matematyki - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics Standard 

Level albo  Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard 
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Level lub Higher Level albo Mathematics: Applications and Interpretation Standard Level lub 

Higher Level). 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

 

W przypadku dyplomu IB,  do wyników z przedmiotów fizyka i matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki (Standard Level) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne  

z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level   

z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b)  wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne:   

    - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

      Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,  

    - Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

      z zastosowaniem mnożnika 0,85, 

   - Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level albo  

     Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z biologii, chemii, fizyki lub matematyki (zdanych na poziomie 

rozszerzonym);  

• wynik x 9 - z egzaminów z fizyki (zdanych na poziomie podstawowym); 

• wynik x 7 - z egzaminów z matematyki (zdanych na poziomie podstawowym). 

 

W przypadku pozostałych świadectw, do wyników z przedmiotów fizyka oraz matematyka, stosuje 

się następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne  

z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

– z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty 

kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie 

rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

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 przedmiotów (przeliczniki patrz załącznik nr 22): 

1) biologia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego),  

2) chemia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego), 
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3) fizyka i astronomia albo  fizyka albo matematyka – egzamin pisemny (równoważny  

z poziomem podstawowym albo  rozszerzonym egzaminu maturalnego). 

 

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. 

 

W przypadku przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) oraz matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii lub fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego 

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty 

kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego  

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

4. 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.   

5. Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej łącznej liczbie punktów powodowałoby 

przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu 

biologia, a następnie liczba punktów z przedmiotu chemia. 

 

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

do piątku) 

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na 

studia stacjonarne (patrz część I).  

Kwalifikacja kandydatów będzie odbywać się na podstawie sumy punktów obliczonych zgodnie  

z zasadami kwalifikacji na studia stacjonarne obowiązującymi w WUM. 
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Załącznik nr 10 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 11  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

KIERUNEK LEKARSKO – DENTYSTYCZNY 

POZIOM: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI 

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) biologia – egzamin (poziom rozszerzony),  

2) chemia – egzamin (poziom rozszerzony), 

3) fizyka i astronomia (albo fizyka) albo matematyka – egzamin (poziom podstawowy albo 

rozszerzony). 

W przypadku przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) oraz matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii albo fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego 

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne 

z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

– z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

2. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom EB albo dyplom IB 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 postawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu 

maturalnego z przedmiotów:  

1) biologia – egzamin pisemny (Higher Level),   

2) chemia – egzamin pisemny (Higher Level), 

3) fizyka albo matematyka – egzamin pisemny (Standard Level albo Higher Level,  

a w przypadku matematyki - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics Standard 

Level albo  Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard 
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Level lub Higher Level albo Mathematics: Applications and Interpretation Standard Level lub 

Higher Level). 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.   

 

W przypadku dyplomu IB,  do wyników z przedmiotów fizyka i matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki (Standard Level) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne  

z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level   

z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b)  wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne:   

    - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

      Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,  

    - Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

      z zastosowaniem mnożnika 0,85, 

   - Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level albo  

     Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z biologii, chemii, fizyki lub matematyki (zdanych na poziomie 

rozszerzonym);  

• wynik x 9 - z egzaminów z fizyki (zdanych na poziomie podstawowym); 

• wynik x 7 - z egzaminów z matematyki (zdanych na poziomie podstawowym). 

 

W przypadku pozostałych świadectw, do wyników z przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) 

oraz matematyka, stosuje się  następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii albo fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego 

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty 

kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie 

rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

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 przedmiotów (przeliczniki patrz załącznik nr 22): 

1) biologia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego),  

2) chemia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego), 
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3) fizyka i astronomia albo  fizyka albo matematyka – egzamin pisemny (równoważny  

z poziomem podstawowym albo rozszerzonym egzaminu maturalnego). 

 

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. 

 

W przypadku przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) oraz matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii lub fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego 

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty 

kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na 

poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

4. 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. 

5. Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej łącznej liczbie punktów powodowałoby 

przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu 

biologia, a następnie liczba punktów z przedmiotu chemia. 

 

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

do piątku) 

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów  

na studia stacjonarne (patrz część I).  

Kwalifikacja kandydatów będzie odbywać się na podstawie sumy punktów obliczonych zgodnie  

z zasadami kwalifikacji na studia stacjonarne obowiązującymi w WUM. 
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Załącznik nr 11 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 12  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

KIERUNEK: LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA 

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI  

POZIOM: STUDIA I STOPNIA 

I. FORMA: Studia stacjonarne  

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie sumy punktów za wyniki 

egzaminów przedmiotowych i wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.  

A. Wyniki egzaminów przedmiotowych 

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 polski – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (poziom podstawowy),  

3) dowolny przedmiot dodatkowy – egzamin pisemny (poziom rozszerzony)  

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

z wybieranych przedmiotów dodatkowych (pkt 3) zdawanych na poziomie podstawowym. Do tych 

wyników stosuje się mnożnik 0,8.  

Język polski lub określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko 

raz. W przypadku, gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż   

1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot 

dodatkowy ma być uwzględniony. 

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 polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (Standard Level), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (Standard Level),  

3) dowolny przedmiot dodatkowy – egzamin pisemny (Standard Level  albo Higher Level)  
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Język polski lub określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko 

raz. W przypadku, gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż   

1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot 

dodatkowy ma być uwzględniony. 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

 

W przypadku dyplomu IB, do przeliczenia wyników na punkty kwalifikacyjne stosuje się  

       następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (wymienionego w pkt 3), zdanego na 

Standard Level będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,8, 

a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

   Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,      

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

   z zastosowaniem mnożnika 0,85,    

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level  

       albo Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem  

       mnożnika 1,0. 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z języka polskiego (lub języka zdawania egzaminu maturalnego)  

i języka obcego zdanych na poziomie podstawowym oraz z przedmiotów wymienionych  

w pkt  3 (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z przedmiotów wymienionych w pkt 3 (zdanych na poziomie 

podstawowym). 

W przypadku pozostałych świadectw, do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych 

przedmiotów dodatkowych (pkt 3) – egzamin pisemny zdawany na poziomie Standard Level – 

stosuje się mnożnik 0,8.   

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 polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym egzaminu 

maturalnego), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym 

egzaminu maturalnego),  
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3) dowolny przedmiot dodatkowy – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym 

albo rozszerzonym egzaminu maturalnego).  

Język polski lub określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko 

raz. W przypadku, gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż   

1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot 

dodatkowy ma być uwzględniony. 

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości otrzymanego uzyskanego po zdaniu 

egzaminu dojrzałości lub świadectwa/dyplomu/innego dokumentu uzyskanego poza granicami 

Polski na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.   

Do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych przedmiotów dodatkowych (pkt 3) zdawanych  

na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik 0,8. 

4.   W ust. 1, 2 i 3, wyniki egzaminów z języka polskiego (lub języka, w którym egzamin maturalny był 

zdawany) i języka obcego, zdawanych na poziomie podstawowym, wymienionych w pkt 1 i 2 oraz 

wyniki zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów wymienionych w pkt 3 przelicza się  

na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt. 

5. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka 

i astronomia (lub fizyka) 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  

z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 3 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.   

B. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności 

komunikacji w zakresie: 

1) kryteriów ogólnych: tempa i płynności mówienia, fonacji, kontaktu niewerbalnego, warunków 

twarzowo-zgryzowych, cech regionalnych i środowiskowych;  

2) kryteriów szczegółowych wymowy: spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm), spółgłosek 

dźwięcznych (bezdźwięczność), spółgłosek ustnych (nosowanie), samogłosek, głosek [r] 

(rotacyzm);  

3) posiadanych umiejętności kierunkowych, a w tym: podatności na stymulację werbalną bodźcami 

słabymi i silnymi.  

Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana. Pozytywny wynik 

rozmowy jest warunkiem zakwalifikowania na studia. 

Kwalifikacja odbywa się wg rankingu punktów do wyczerpania limitu przyjęć. 
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POZIOM: STUDIA II STOPNIA 

I. FORMA: Studia stacjonarne 

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia na kierunku/specjalności logopedia ogólna  

i kliniczna albo logopedia oraz absolwenci studiów I stopnia na kierunku/specjalności 

audiofonologia z protetyką słuchu albo  audiofonologia. 

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie średniej oceny za 3 lata studiów I stopnia. 

Wszyscy kandydaci będą dodatkowo poddani sprawdzianowi predyspozycji, na który  

składają się: 

1. Swobodna rozmowa z kandydatem; 

2. Czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 

3. Wymawianie zgłosek. 

Kryteria oceniania: 

1. Wymowa: 

a) ocena ogólna: 

• tempo i płynność mówienia; 

• fonacja; 

• kontakt wzrokowy; 

• warunki twarzowo-zgryzowe; 

• stan uzębienia; 

• cechy regionalne i środowiskowe. 

b) ocena szczegółowa wymowy: 

• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 

• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 

• spółgłosek ustnych (nosowanie); 

• samogłosek; 

• głoski [r] (rotacyzm). 

2. Umiejętności: 

a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców 

audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 

• słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy); 

• silnych (2-3) demonstracje; 

• autokontrola w lusterku. 

Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 

logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. 

Pozytywny wynik rozmowy jest warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia na studia. 

Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywa się wg rankingu punktów, do wyczerpania limitu przyjęć. 
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Załącznik nr 12 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 13  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

 

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO  

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 polski – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

3) dowolny przedmiot dodatkowy – egzamin pisemny (poziom rozszerzony).   

Język polski lub określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko 

raz. W przypadku, gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż   

1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot 

dodatkowy ma być uwzględniony. 

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

z wybieranych przedmiotów dodatkowych 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) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu 

maturalnego z przedmiotów:  

1) język polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany  

    był egzamin maturalny – egzamin pisemny (Standard Level), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (Standard Level),  

3) dowolny przedmiot dodatkowy – egzamin pisemny (Higher Level lub Standard Level).  

 



2 
 

Język polski lub określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko 

raz. W przypadku, gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż   

1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot 

dodatkowy ma być uwzględniony. 

 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

 

W przypadku dyplomu IB, do przeliczenia wyników na punkty kwalifikacyjne stosuje się 

       następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (wymienionego w pkt 3), zdanego  

na Standard Level będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 

0,8, a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

   Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,      

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

  z zastosowaniem mnożnika 0,85,    

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level  

   albo Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem  

   mnożnika 1,0. 

 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z języka polskiego (lub języka zdawania egzaminu maturalnego)  

i języka obcego zdanych na poziomie podstawowym oraz z przedmiotów wymienionych  

w pkt  3 (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z przedmiotów wymienionych w pkt 3 (zdanych na poziomie 

podstawowym). 

W przypadku pozostałych świadectw, do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych 

przedmiotów dodatkowych (pkt 3) – egzamin pisemny zdawany na poziomie Standard Level – 

stosuje się mnożnik 0,8.   

 

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: 
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1) język polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany  

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym egzaminu 

maturalnego), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym 

egzaminu maturalnego),  

3) dowolny przedmiot dodatkowy – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym 

egzaminu maturalnego lub z poziomem podstawowym egzaminu maturalnego).  

 

Język polski lub określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko 

raz. W przypadku, gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż   

1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot 

dodatkowy ma być uwzględniony. 

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości uzyskanych po zdaniu egzaminu dojrzałości 

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

kwalifikacyjne określa załącznik nr  22.  

Uznaje się także wyniki z wybieranych przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie 

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

4.   W ust. 1, 2 i 3, wyniki egzaminów z języka polskiego (lub języka, w którym egzamin maturalny był 

zdawany) i języka obcego, zdawanych na poziomie podstawowym, wymienionych w pkt 1 i 2 oraz 

wyniki zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów wymienionych w pkt 3 przelicza się na 

punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt. 

5. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia,  

fizyka i astronomia (albo  fizyka) lub wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów z dyplomem IB 

przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo, a dla kandydatów z dyplomem EB historia 

albo geografia) 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  

z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 3 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. 

 

POZIOM: STUDIA II STOPNIA 

 

I. FORMA: Studia stacjonarne  

Kandydatami na studia II-go stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą być osoby, które uzyskały 

tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. 
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   Kwalifikacja odbywa 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 na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą być osoby, które uzyskały dyplom 

licencjata w zakresie pielęgniarstwa. 

Zasady kwalifikacji są takie same jak zasady kwalifikacji na studia stacjonarne w WUM. 
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Załącznik nr 13 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 14  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO  

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 polski – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

3) dowolny przedmiot dodatkowy – egzamin pisemny (poziom rozszerzony). 

 Język polski lub określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko 

raz. W przypadku, gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż   

1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot 

dodatkowy ma być uwzględniony. 

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

z wybieranych przedmiotów dodatkowych 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 polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był  

    egzamin maturalny – egzamin pisemny (Standard Level), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (Standard Level), 

3) dowolny przedmiot dodatkowy – egzamin pisemny (Higher Level lub Standard Level). 

 

Język polski lub określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko 

raz. W przypadku, gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż   
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1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot 

dodatkowy ma być uwzględniony. 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.    

 

W przypadku dyplomu IB, do przeliczenia wyników na punkty kwalifikacyjne stosuje się    

       następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (wymienionego w pkt 3), zdanego na 

Standard Level będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,8,  

a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

   Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7, 

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

   z zastosowaniem mnożnika 0,85,    

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level  

   albo Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem  

   mnożnika 1,0. 

 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z języka polskiego (lub języka zdawania egzaminu maturalnego)  

i języka obcego zdanych na poziomie podstawowym oraz z przedmiotów wymienionych  

w pkt  3 (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z przedmiotów wymienionych w pkt 3 (zdanych na poziomie 

podstawowym). 

W przypadku pozostałych świadectw, do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych 

przedmiotów dodatkowych (pkt 3) – egzamin pisemny zdawany na poziomie Standard Level – 

stosuje się mnożnik 0,8.   

 

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 polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był  

egzamin maturalny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym egzaminu 

maturalnego), 
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2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym 

egzaminu maturalnego,  

3) dowolny przedmiot dodatkowy – egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym 

egzaminu maturalnego lub z poziomem podstawowym egzaminu maturalnego).  

 

Język polski lub określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko 

raz. W przypadku, gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż   

1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot 

dodatkowy ma być uwzględniony. 

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości 

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

kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

Uznaje się także wyniki z wybieranych przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie 

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

4.  W ust. 1, 2 i 3, wyniki egzaminów z języka polskiego (lub języka, w którym egzamin maturalny był 

zdawany) i języka obcego, zdawanych na poziomie podstawowym, wymienionych w pkt 1 i 2 oraz 

wyniki zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów wymienionych w pkt 3 przelicza się  

na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt. 

5. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia,  

fizyka i astronomia (albo fizyka) lub wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów z dyplomem IB 

przedmiot  z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo, a dla kandydatów z dyplomem EB historia 

albo geografia) 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  

z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 3 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 

I. FORMA: Studia stacjonarne  

Kandydatami na studia II-go stopnia na kierunku położnictwo mogą być osoby, które uzyskały tytuł 

zawodowy licencjata położnictwa.   

1. Kwalifikacja odbywa 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 
 

2. Kandydaci na studia, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w pierwszym (uczelnianym) etapie 

konkursu Położna przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy będą przyjmowani na studia  

w pierwszej kolejności – bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego. Laureatom przyznaje się  
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100 punktów jako kryterium kwalifikacji – podstawą do zatwierdzenia punktów jest przedstawienie 

dyplomu laureata. Warunkiem przyjęcia na studia w pierwszej kolejności laureatów wyżej 

wymienionego konkursu jest spełnienie przez nich warunków formalnych, a więc terminowe 

zarejestrowanie się w IRK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i złożenie, poprzez IRK, kompletnej aplikacji 

na studia, złożenie w terminie wymaganych dokumentów. 

 

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

niedzieli) 

Kandydatami na studia II-go stopnia na kierunku położnictwo mogą być osoby, które uzyskały 

dyplom licencjata w zakresie położnictwa. 

Zasady kwalifikacji są takie same jak zasady kwalifikacji na studia stacjonarne w WUM. 
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Załącznik nr 14 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 15  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

  

 

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE  

 POZIOM: STUDIA I STOPNIA 

 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

  

I. FORMA: Studia stacjonarne 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie sumy punktów za wyniki 

egzaminu sprawnościowego i wyniki egzaminów przedmiotowych.  

A. wyniki egzaminu sprawnościowego obejmującego: 

1. pływanie sposobem dowolnym na dystansie 50m, na pływalni 25 metrowej. Punktacja według 

uzyskanego czasu (nie ocenia się techniki pływania, startu i nawrotu). 

2. bieg na bieżni 400 metrowej na stadionie, na dystansie 1200 m (mężczyźni) albo  800 m (kobiety). 

Punktacja wg uzyskanego czasu. 

    Punktacja: dla kobiet                                                                  

Pływanie na 
dystansie 50 m   

[czas (sek.)] 

 
Punkty  

Bieg na dystansie 800 m 
[czas (sek.)] 

 
Punkty  

40,00 (i mniej) 50 3:14,00 (i mniej) 50 

za każdą   
+1 sek. 

 -1 za każde  
+4 sek. 

 -2 

> 90,00  0 > 4:54,00 0 

dla mężczyzn 

Pływanie na 
dystansie 50 m   

[czas (sek.)] 

 
Punkty  

Bieg na dystansie 1200 m 
[czas (sek.)] 

 
Punkty  

35,00 (i mniej) 50 4:20,00 (i mniej) 50 

za każdą   
+1 sek. 

 -1 za każde  
+6 sek. 

 -2 

> 85,00  0 > 6:50,00 0 

Egzamin sprawnościowy oceniany jest w skali 0 – 100 punktów. Kandydaci, którzy nie przystąpią 

do obu części egzaminu sprawnościowego, nie będą klasyfikowani. Klasyfikowani będą 
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wyłącznie Kandydaci, którzy z każdej części egzaminu sprawnościowego (bieg, pływanie) uzyskają 

co najmniej 1 pkt. 

Kandydaci będą dopuszczani do egzaminu sprawnościowego na podstawie zaświadczenia wydanego 

przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego zdolność do odbycia prób sprawnościowych oraz brak 

przeciwwskazań do studiowania na kierunku ratownictwo medyczne. Skierowania na badanie 

lekarskie będą dostępne w Biurze Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich lub/oraz w lokalu 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

B. wyniki egzaminów przedmiotowych  

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

maturalnego/zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, będą kwalifikowani  

na podstawie sumy wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:  

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

2) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) albo wiedza o społeczeństwie – 

egzamin (poziom rozszerzony).  

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

z wybieranych przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 2) 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 sumy, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników 

z egzaminu maturalnego z przedmiotów:  

1) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (Standard Level),  

2) biologia albo chemia albo fizyka albo przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo 

(dyplom IB) albo historia albo geografia (dyplom EB)  – egzamin pisemny (Higher Level lub 

Standard Level).  

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22. 

 

W przypadku dyplomu IB wynik egzaminu z biologii, chemii, fizyki i przedmiotu z grupy 3: Człowiek 

i społeczeństwo zdanego na Standard Level  będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne  

z zastosowaniem mnożnika 0,8, a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level  będzie 

przeliczony na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 1,0.  
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   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, fizyki, historii i geografii (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z biologii, chemii, fizyki, historii i geografii (zdanych na poziomie 

podstawowym). 

W przypadku pozostałych świadectw, do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych 

przedmiotów dodatkowych, o których mowa w pkt 2 powyżej – egzamin pisemny zdawany  

na poziomie Standard Level – stosuje się mnożnik 0,8.   

 

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 sumy, 

przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów: 

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

maturalnego),  

2) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) albo wiedza o społeczeństwie – 

egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego lub  

z poziomem podstawowym egzaminu maturalnego).  

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości otrzymanego uzyskanego po zdaniu 

egzaminu dojrzałości lub świadectwa/dyplomu/innego dokumentu uzyskanego poza granicami 

Polski na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22. 

Uznaje się także wyniki z wybieranych przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 2) 

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

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 przelicza się na punkty 

kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt. 

5.  Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka  

i astronomia (albo  fizyka) stosuje się mnożnik 1,4.  

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

poziomu zdawania, ani nie ma udokumentowanego potwierdzenia równoważności uzyskanego 

wyniku z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 2 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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Załącznik nr 15 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 16  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

KIERUNEK: TECHNIKI DENTYSTYCZNE 

POZIOM: STUDIA I STOPNIA 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

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:  

Kryteria obowiązkowe: 

1) biologia – egzamin (poziom podstawowy lub rozszerzony),  

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

3) fizyka i astronomia (albo  fizyka) albo chemia – egzamin (poziom podstawowy albo  

rozszerzony).   

W przypadku „nowej matury” zdawanej w latach 2005 – 2014, do wyników z przedmiotów 

wymienionych w pkt 1 i 3 zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się  

mnożnik 0,8. 

Kryterium dodatkowe: 

4) matematyka – egzamin (poziom podstawowy albo  rozszerzony).  

Do wyników egzaminów z matematyki zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się 

mnożnik 0,75. 

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:  

Kryteria obowiązkowe: 

1) biologia – egzamin pisemny (Standard Level  albo  Higher Level), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (Standard Level),  

3) fizyka albo chemia – egzamin pisemny (Standard Level  albo  Higher Level).   

Kryterium dodatkowe: 



2 
 

 4) matematyka – egzamin pisemny (Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics  

   Standard Level albo Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches  

   Standard Level lub Higher Level albo Mathematics: Applications and Interpretation Standard  

   Level lub Higher Level). 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

W przypadku dyplomu IB, do przeliczenia wyników na punkty kwalifikacyjne stosuje się 

następującą zasadę: 

a)   wynik egzaminu z biologii, fizyki lub chemii, zdanego na Standard Level będzie przeliczony  

    na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,8, a wynik tego egzaminu zdanego  

    na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne:   

      - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

      Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,      

 - Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

        z zastosowaniem mnożnika 0,85,    

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level  

        albo Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem      

        mnożnika 1,0. 

 

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, fizyki oraz matematyki (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z biologii, chemii, fizyki (zdanych na poziomie podstawowym); 

• wynik x 7,5 – z egzaminu z matematyki (zdanych na poziomie podstawowym). 

 

W przypadku pozostałych świadectw, do wyników z przedmiotów wymienionych w pkt 1 i 3 

zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik 0,8, a do wyników egzaminów  

z matematyki zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik 0,75. 

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: 

Kryteria obowiązkowe: 

1) biologia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym albo rozszerzonym 

egzaminu maturalnego),   

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym 

egzaminu maturalnego),  
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3) fizyka i astronomia (albo  fizyka) albo chemia – egzamin pisemny (równoważny z poziomem 

podstawowym albo rozszerzonym egzaminu maturalnego).  

Kryterium dodatkowe: 

4) matematyka – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym albo rozszerzonym 

egzaminu maturalnego).  

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości 

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

kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

Do wyników z przedmiotów wymienionych w pkt 1 i 3 zdawanych na poziomie podstawowym 

stosuje się mnożnik 0,8, a do wyników egzaminów z matematyki zdawanych na poziomie 

podstawowym stosuje się mnożnik 0,75.  

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

zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów wymienionych w pkt 1, 3 i 4 przelicza się  

na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt. 

5. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmioty wymienione  

w ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 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  

z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 1, 3 i 4 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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Załącznik nr 16 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 18  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

 

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE  

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI  

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 polski – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (poziom podstawowy), 

3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo  fizyka) albo matematyka albo historia 

albo geografia albo wiedza o społeczeństwie – egzamin (poziom rozszerzony).  

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

z wybieranych przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 3) 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) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu 

maturalnego z przedmiotów:  

1) język polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany   

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (Standard Level), 

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (Standard Level),  

3) biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka albo historia albo geografia albo 

przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo (dyplom IB) – egzamin pisemny (Higher Level 

lub standard Level). 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  
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W przypadku dyplomu IB, do przeliczenia wyników na punkty kwalifikacyjne stosuje się 

       następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (wymienionego w pkt 3), zdanego  

na Standard Level będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 

0,8, a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

   Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,      

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level  

   z zastosowaniem mnożnika 0,85,    

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level  

   albo Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem  

   mnożnika 1,0. 

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

• wynik x 10 - z egzaminów z języka polskiego (lub języka zdawania egzaminu maturalnego)  

i języka obcego zdanych na poziomie podstawowym oraz biologii, chemii, fizyki, matematyki, 

historii lub geografii (zdanych na poziomie rozszerzonym);  

• wynik x 8 - z egzaminów z biologii, chemii, fizyki, matematyki, historii lub geografii (zdanych  

na poziomie podstawowym). 

W przypadku pozostałych świadectw, do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych 

przedmiotów dodatkowych, o których mowa w pkt 3 powyżej – egzamin pisemny zdawany  

na poziomie Standard Level – stosuje się mnożnik 0,8.   

 

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 polski (w przypadku matury zdawanej w języku polskim) albo język, w którym zdawany 

był egzamin maturalny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym egzaminu 

maturalnego),   

2) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym 

egzaminu maturalnego),   

3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo  fizyka) albo matematyka albo historia 

albo geografia albo wiedza o społeczeństwie – egzamin pisemny (równoważny z poziomem  

rozszerzonym egzaminu maturalnego lub z poziomem podstawowym egzaminu maturalnego).   

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości uzyskanych po zdaniu egzaminu dojrzałości 

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

kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  
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Uznaje się także wyniki z wybieranych przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 3) 

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

4.   W ust. 1, 2 i 3, wyniki egzaminów z języka polskiego (lub języka, w którym egzamin maturalny był 

zdawany) i języka obcego, zdawanych na poziomie podstawowym, wymienionych w pkt 1 i 2 oraz 

wyniki zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów wymienionych w pkt 3 przelicza się  

na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt. 

5. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia,  

fizyka i astronomia (albo fizyka), matematyka, historia, geografia albo wiedza  

o społeczeństwie (dla kandydatów z dyplomem IB - przedmiot z grupy 3: Człowiek  

i społeczeństwo), 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  

z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 3 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.  

 

POZIOM: STUDIA II STOPNIA 

I. FORMA: Studia stacjonarne 

     Ścieżki kształcenia:  

• Zarządzanie w ochronie zdrowia  

• Badania kliniczne i ocena technologii medycznych  

• Epidemiologia z elementami promocji zdrowia  

• Analityk w ochronie zdrowia  

• Edukacja zdrowotna i marketing społeczny  

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne, kierunków 

medycznych oraz innych kierunków studiów I stopnia, w szczególności absolwenci kierunków: 

administracja, biotechnologia, ekonomia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, ochrona 

środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, prawo, socjologia oraz 

zarządzanie.  

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 
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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 na kierunku zdrowie publiczne, kierunków 

medycznych oraz innych kierunków studiów I stopnia, w szczególności absolwenci kierunków: 

administracja, biotechnologia, ekonomia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, ochrona 

środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, prawo, socjologia oraz 

zarządzanie.  

Zasady kwalifikacji są takie same jak zasady kwalifikacji na studia stacjonarne w WUM. 
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Załącznik nr 17 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 19  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

KIERUNEK FARMACJA 

POZIOM: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

PROFIL: PRAKTYCZNY  

ODPŁATNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

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) biologia - egzamin (poziom rozszerzony),  

2) chemia - egzamin (poziom rozszerzony),  

3) matematyka albo fizyka i astronomia (albo fizyka) - egzamin (poziom podstawowy albo 

rozszerzony)  

W przypadku matematyki oraz fizyki i astronomii (albo fizyki) wynik egzaminu zdawanego  

na poziomie podstawowym będzie przeliczony na punkty według zasady: 1% = 0,25 punktu,  

a wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wg zasady: 1% = 0,5 punktu. 

 

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) biologia – egzamin pisemny (Higher Level),  

2) chemia – egzamin pisemny (Higher Level), 

3) matematyka – egzamin pisemny (Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics 

Standard Level albo Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches 

Standard Level lub Higher Level albo Mathematics: Applications and Interpretation Standard Level 

lub Higher Level) albo fizyka (Standard Level albo Higher Level). 

 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  
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W przypadku dyplomu IB, do wyników z przedmiotów matematyka i fizyka, stosuje się następującą 

zasadę:  

a) wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne: 

- Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation  

   Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,25,  

- Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level  

   z zastosowaniem mnożnika 0,4,  

- Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level albo    

   Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem mnożnika 0,5, 

 

    b) wynik egzaminu z fizyki zdanego na Standard Level z zastosowaniem mnożnika  

        0,25, a zdanego na Higher Level z zastosowaniem mnożnika 0,5. 

 

Oceny z dyplomów EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10 -  

w przypadku biologii, chemii zdawanych na poziomie rozszerzonym oraz wynik x 2,5 -  

w przypadku matematyki lub fizyki zdawanej na poziomie podstawowym albo wynik x 5  

w przypadku egzaminów z tych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. 

W przypadku pozostałych świadectw, wyniki egzaminu z matematyki oraz fizyki i astronomii (albo 

fizyki) wynik egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym będzie przeliczony na punkty 

według zasady: 1% = 0,25 punktu,  a wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym  

wg zasady: 1% = 0,5 punktu. 

 

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 ocen  

z egzaminów na świadectwach maturalnych z przedmiotów:  

1) biologia - egzamin pisemny (Higher Level),  

2) chemia - egzamin pisemny (Higher Level),  

3) matematyka albo fizyka - egzamin pisemny (Standard level albo Higher level). 

 

Oceny ze świadectw/dyplomów/innych dokumentów będą przeliczone zgodnie z zasadami 

zawartymi  w tabelach w załączniku nr 22. W przypadku innej skali ocen, przeliczenie ocen  

na punkty kwalifikacyjne odbędzie się według zasady równoważnej do zasady zastosowanej  

w tabelach. 

 

W przypadku matematyki i fizyki wynik egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym będzie 

przeliczony na punkty według zasady: 1% = 0,25 punktu, a wynik egzaminu zdawanego  

na poziomie rozszerzonym wg zasady: 1% = 0,5 punktu. 
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Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie 

limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu chemia. 

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem 

ojczystym jest język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim maturę) 

muszą przedstawić zaświadczenie z egzaminu sprawdzającego znajomość języka angielskiego 

na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów. Minimalny poziom wynosi odpowiednio dla: 

IELTS 6,0 lub TOEFL 90, TOEIC min. 700 lub CEFR B2. Dla kandydatów z krajów 

skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie 

ukończenia szkoły średniej.  

 

Minimalne oceny dla kandydatów z krajów skandynawskich są następujące: minimalna ocena dla 

kandydatów z Norwegii – 4, minimalna ocena dla kandydatów ze Szwecji – C, minimalna ocena 

dla kandydatów z Danii – 7. 

 

4.  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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Załącznik nr 18 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 20  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

KIERUNEK LEKARSKI 

POZIOM: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI  

ODPŁATNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

FORMA: Studia stacjonarne 

 

I. Kwalifikacja na studia będzie odbywać się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych  

z udziałem dwóch kryteriów: 

 

1) wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości lub zagranicznego potwierdzonych świadectwem 

dojrzałości lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego lub dyplomem IB lub dyplomem 

EB lub świadectwem/dyplomem/ innym dokumentem wydanym poza granicami RP –– 

uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie w RP na studia wyższe – przeliczonych na punkty 

kwalifikacyjne na zasadach określonych w części II poniżej.  

2) wyników przeprowadzonego przez WUM egzaminu kompetencyjnego, które zostaną przeliczone 

na punkty kwalifikacyjne na zasadach określonych w części III poniżej albo przeliczonych  

na punkty kwalifikacyjne (1:1; maksymalnie 100 pkt) wyników pisemnego egzaminu 

wystandaryzowanego BMAT (Biomedical Admissions Test) potwierdzonego certyfikatem wydanym 

przez Cambridge Assessment Admission Testing albo wyników pisemnego egzaminu 

wystandaryzowanego MCAT albo UKCAT albo GAMSAT –  potwierdzonego stosownym 

certyfikatem.   

 

Wynik kwalifikacji = 40 % sumy pkt kwalifikacyjnych kryterium 1) + 60 % potrojonej ilości 

punktów kwalifikacyjnych kryterium 2)   

 

II. Kwalifikacja na podstawie wyników określonych w części I pkt 1: 

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

maturalnego/zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, będą kwalifikowani  
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na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego  

z przedmiotów:  

1) biologia – egzamin (poziom rozszerzony),  

2) chemia – egzamin (poziom rozszerzony), 

3) fizyka i astronomia (albo fizyka) albo matematyka – egzamin (poziom podstawowy albo 

rozszerzony). 

W przypadku przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) oraz matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii albo fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego 

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne 

z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

– z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

 

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) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

będą kwalifikowani na postawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu 

maturalnego z przedmiotów:  

1) biologia – egzamin pisemny (Higher Level),   

2) chemia – egzamin pisemny (Higher Level), 

3) fizyka albo matematyka – egzamin pisemny (Standard Level albo Higher Level,  

a w przypadku matematyki - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics Standard 

Level albo  Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard 

Level lub Higher Level albo Mathematics: Applications and Interpretation Standard Level lub 

Higher Level). 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.   

W przypadku dyplomu IB,  do wyników z przedmiotów fizyka i matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki (Standard Level) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne  

z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level   

z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b)  wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne:   

    - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

      Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,  

    - Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

      z zastosowaniem mnożnika 0,85, 
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   - Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level albo  

     Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

Oceny z dyplomów EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10  

w przypadku egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym, a dla wyników z fizyki  

i matematyki w przypadku egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym – wg wzoru: wynik 

x 9 dla fizyki i wynik x 7 dla matematyki.  

W przypadku pozostałych świadectw, do wyników z przedmiotów fizyka oraz matematyka, stosuje 

się następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne  

z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

– z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

 b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty 

kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie 

rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

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 przedmiotów (przeliczniki patrz załącznik nr 22):  

1) biologia – ocena równoważna z poziomem rozszerzonym pisemnego egzaminu maturalnego,  

2) chemia – ocena równoważna z poziomem rozszerzonym pisemnego egzaminu maturalnego,  

3) fizyka i astronomia albo fizyka albo matematyka – ocena równoważna z poziomem 

podstawowym lub rozszerzonym pisemnego egzaminu maturalnego. 

W przypadku przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) oraz matematyka, stosuje się      

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii lub fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego 

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty 

kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego  

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

4. 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.   

W przypadku braku wymaganego przedmiotu na świadectwie, kandydat może przystąpić do egzaminu 

z tego przedmiotu organizowanego przez WUM (biologia, chemia, fizyka). Kandydat może otrzymać  

z danego przedmiotu maksymalnie 100 pkt kwalifikacyjnych. Zakres wymagań egzaminacyjnych 
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ustala i ogłasza Przewodniczący WKR w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału Lekarskiego do dnia 15 

grudnia 2020 r. 

III. Kwalifikacja na podstawie wyników określonych w części I pkt 2: 

1. Egzamin kompetencyjny zostanie przeprowadzony w języku angielskim obejmującym 

sprawdzenie rozumienia zasad biologii, chemii, fizyki oraz umiejętność logicznego 

myślenia.  

2. Zakres wymagań egzaminacyjnych ustala i ogłasza Przewodniczący WKR w uzgodnieniu  

z Dziekanem Wydziału Lekarskiego do dnia 15 grudnia 2020 r. Egzamin odbywa się  

w formie elektronicznej, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie 

stacjonarnej. Egzamin przeprowadzany jest dla kandydatów pogrupowanych zależnie od kraju 

zamieszkania, w lokalizacjach i terminach ustalonych przez Przewodniczącego WKR.  

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie aplikacji wypełnionej przez kandydata  

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wyniki egzaminu podawane są  

w punktach, a za każde prawidłowo rozwiązane zadanie przyznawany jest 1 punkt kwalifikacyjny. 

Egzamin zostanie przeprowadzony w terminach podanych do wiadomości na zasadach 

określonych w załączniku nr 25. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych ze wskazanymi kandydatami. 

IV. Wymagane dokumenty w zakresie znajomości języka angielskiego.  

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem 

ojczystym jest język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim egzamin 

maturalny) muszą przedstawić zaświadczenie z egzaminu sprawdzającego znajomość języka 

angielskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów. Poziom CEFR B2 musi być 

potwierdzony certyfikatami: IELTS  6,5 pkt; TOEFL iBT – co najmniej 87 pkt i co najmniej 3,5 pkt  

z pracy pisemnej TWE, TOEFL PBT – co najmniej 510 pkt z testu (w systemie komputerowym co 

najmniej 180 pkt), TOEIC 700 lub równoważnym. 

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane po przystąpieniu do egzaminu 

maturalnego brany jest pod uwagę wynik pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie 

rozszerzonym, z którego minimalna ocena jest 83% Jeżeli kandydat przedstawiający świadectwo 

dojrzałości uzyskane po przystąpieniu do egzaminu maturalnego nie posiada co najmniej wskazanej 

oceny z języka angielskiego, zobowiązany jest okazać certyfikat językowy na poziomie CEFR B2 

potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z ww. zasadami. 

Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane 

na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z krajów 

skandynawskich:  

    1) dla kandydatów z Norwegii – 4; 

    2) dla kandydatów ze Szwecji – C (VG); 

    3) dla kandydatów z Danii – 7.  
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Jeżeli kandydat z kraju skandynawskiego nie posiada co najmniej wskazanej oceny z języka 

angielskiego, zobowiązany jest przedstawić certyfikat językowy na poziomie CEFR B2 potwierdzający 

znajomość języka angielskiego zgodnie z ww. zasadami. 
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Załącznik nr 19 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 21  
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 

POZIOM: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI  

ODPŁATNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

FORMA: Studia stacjonarne 

 

I. Kwalifikacja na studia będzie odbywać się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych  

z udziałem dwóch kryteriów: 

 

1) wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości lub zagranicznego potwierdzonych świadectwem 

dojrzałości lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego lub dyplomem IB lub dyplomem 

EB lub świadectwem/dyplomem/innym dokumentem wydanym poza granicami RP –  

uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie w RP na studia wyższe – przeliczonych na punkty 

kwalifikacyjne na zasadach określonych w części II poniżej.  

  

2) wyników przeprowadzonego przez WUM egzaminu kompetencyjnego, które zostaną przeliczone 

na punkty kwalifikacyjne na zasadach określonych w części III poniżej albo przeliczonych  

na punkty kwalifikacyjne (1:1; maksymalnie 100 pkt) wyników pisemnego egzaminu 

wystandaryzowanego DAT (Dental Admission Test) albo wyników pisemnego egzaminu 

wystandaryzowanego BMAT (Biomedical Admissions Test) potwierdzonego certyfikatem wydanym 

przez Cambridge Assessment Admission Testing albo wyników pisemnego egzaminu 

wystandaryzowanego MCAT albo UKCAT albo GAMSAT –  potwierdzonego stosownym 

certyfikatem.   

Wynik kwalifikacji = 40 % sumy pkt kwalifikacyjnych kryterium 1) + 60 % potrojonej ilości 

punktów kwalifikacyjnych kryterium 2)   

  

II. Kwalifikacja na podstawie wyników określonych w części I pkt 1: 

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:  
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1) biologia – egzamin (poziom rozszerzony),  

2) chemia – egzamin (poziom rozszerzony), 

3) fizyka i astronomia (albo fizyka) albo matematyka – egzamin (poziom podstawowy albo 

rozszerzony). 

W przypadku przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) oraz matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii albo fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego 

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty 

kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie 

rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

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) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

będą kwalifikowani na postawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu 

maturalnego z przedmiotów:  

1) biologia – egzamin pisemny (Higher Level),   

2) chemia – egzamin pisemny (Higher Level), 

3) fizyka albo matematyka – egzamin pisemny (Standard Level albo Higher Level,  

a w przypadku matematyki - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics Standard 

Level albo  Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard 

Level lub Higher Level albo Mathematics: Applications and Interpretation Standard Level lub 

Higher Level). 

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

wymienionych powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 22.  

W przypadku dyplomu IB,  do wyników z przedmiotów fizyka i matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki (Standard Level) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne  

z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdanego na Higher Level   

z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b)  wynik egzaminu z matematyki będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne:   

    - Mathematical Studies Standard Level albo Mathematics: Applications and Interpretation   

      Standard Level z zastosowaniem mnożnika 0,7,  

    - Mathematics Standard Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level    

      z zastosowaniem mnożnika 0,85, 

   - Mathematics Higher Level albo Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level albo  

     Mathematics: Applications and Interpretation Higher Level z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

 



3 
 

Oceny z dyplomów EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10  

w przypadku egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym, a dla wyników z fizyki  

i matematyki w przypadku egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym – wg wzoru:  

wynik x 9 dla fizyki i wynik x 7 dla matematyki.  

 

W przypadku pozostałych świadectw, do wyników z przedmiotów fizyka oraz matematyka, stosuje 

się następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne  

z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

– z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne 

z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

– z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

 

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 przedmiotów (przeliczniki patrz załącznik nr 22):  

1) biologia – ocena równoważna z poziomem rozszerzonym pisemnego egzaminu maturalnego,  

2) chemia – ocena równoważna z poziomem rozszerzonym pisemnego egzaminu maturalnego, 

3) fizyka i astronomia albo fizyka albo matematyka – ocena równoważna z poziomem 

podstawowym lub rozszerzonym pisemnego egzaminu maturalnego. 

W przypadku przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) oraz matematyka, stosuje się 

następującą zasadę: 

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii lub fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany  

na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego 

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0, 

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty 

kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego  

na poziomie rozszerzonym – z zastosowaniem mnożnika 1,0. 

4. 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.   

W przypadku braku wymaganego przedmiotu na świadectwie, kandydat może przystąpić do egzaminu 

z tego przedmiotu organizowanego przez WUM (biologia, chemia, fizyka). Kandydat może otrzymać  

z danego przedmiotu maksymalnie 100 pkt kwalifikacyjnych. Zakres wymagań egzaminacyjnych 
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ustala i ogłasza Przewodniczący WKR w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału Lekarskiego  

do dnia 15 grudnia 2020 r.  

III. Kwalifikacja na podstawie wyników określonych w części I pkt 2: 

1. Egzamin kompetencyjny zostanie przeprowadzony w języku angielskim obejmującym 

sprawdzenie rozumienia zasad biologii, chemii, fizyki oraz umiejętność logicznego 

myślenia.  

2. Zakres wymagań egzaminacyjnych ustala i ogłasza Przewodniczący WKR w uzgodnieniu  

z Dziekanem Wydziału Lekarskiego do dnia 15 grudnia 2020 r. Egzamin odbywa się  

w formie elektronicznej, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie 

stacjonarnej. Egzamin przeprowadzany jest dla kandydatów pogrupowanych zależnie od kraju 

zamieszkania, w lokalizacjach i terminach ustalonych przez Przewodniczącego WKR.  

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie aplikacji wypełnionej przez kandydata  

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wyniki egzaminu podawane są  

w punktach, a za każde prawidłowo rozwiązane zadanie przyznawany jest 1 punkt kwalifikacyjny. 

Egzamin zostanie przeprowadzony w terminach podanych do wiadomości na zasadach 

określonych w załączniku nr 25. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych ze wskazanymi kandydatami. 

IV. Wymagane dokumenty w zakresie znajomości języka angielskiego.  

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem 

ojczystym jest język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim egzamin 

maturalny) muszą przedstawić zaświadczenie z egzaminu sprawdzającego znajomość języka 

angielskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów. Poziom CEFR B2 musi być 

potwierdzony certyfikatami: IELTS  6,5 pkt; TOEFL iBT – co najmniej 87 pkt i co najmniej 3,5 pkt  

z pracy pisemnej TWE, TOEFL PBT – co najmniej 510 pkt z testu (w systemie komputerowym co 

najmniej 180 pkt), TOEIC 700 lub równoważnym. 

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane po przystąpieniu do egzaminu 

maturalnego brany jest pod uwagę wynik pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie 

rozszerzonym, z którego minimalna ocena jest 83% Jeżeli kandydat przedstawiający świadectwo 

dojrzałości uzyskane po przystąpieniu do egzaminu maturalnego nie posiada co najmniej wskazanej 

oceny z języka angielskiego, zobowiązany jest okazać certyfikat językowy na poziomie CEFR B2 

potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z ww. zasadami. 

Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane 

na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z krajów 

skandynawskich:  

    1) dla kandydatów z Norwegii – 4; 

    2) dla kandydatów ze Szwecji – C (VG); 

    3) dla kandydatów z Danii – 7.  
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Jeżeli kandydat z kraju skandynawskiego nie posiada co najmniej wskazanej oceny z języka 

angielskiego, zobowiązany jest przedstawić certyfikat językowy na poziomie CEFR B2 potwierdzający 

znajomość języka angielskiego zgodnie z ww. zasadami. 
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Załącznik nr 20 do uchwały nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22.02.2021 r. 
 

Załącznik nr 22 
do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia  

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

 

Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne 
ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych 

 

UWAGA!  

• W przypadku przedmiotów zdawanych na maturach dwujęzycznych, w rekrutacji na studia  
będą uwzględniane wyłącznie wyniki egzaminów zdawanych w języku polskim; 
 

• W przypadku innej skali ocen (nie wymienionej w tabelach), przeliczenie ocen na punkty 
kwalifikacyjne odbędzie się według zasady równoważnej do zasady zastosowanej  
w tabelach.  

 
 

Świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości  
 

Oceny na świadectwie  
Liczba punktów  

za oceny  
wg skali ocen 2 – 5  

Liczba punktów  
za oceny  

wg skali ocen 1 – 6  

Celujący - 100 

Bardzo dobry 100 83 

Dobry 80 67 

Dostateczny 60 50 

Mierny/Dopuszczający - 33 

 

 
 

Matura międzynarodowa IB (*) 
 

Ocena z przedmiotu 
na dyplomie 

Liczba punktów za oceny na dyplomie  

Egzamin –poziom 
podstawowy (SL) 

Egzamin –poziom 
rozszerzony (HL) 

7 80 100 

6 66 88 

5 55 75 

4 42 60 

3 32 45 

2 21 30 

  

 
(*)  w przypadku wyników z matematyki, wyniki egzaminów zdawanych na poziomie „Mathematics Standard 

Level”, „Mathematics: Analysis and Approaches Standard Level”, „Mathematical Studies Standard Level” 
oraz „Mathematics: Applications and Interpretation Standard Level” przeliczane są na punkty z 
zastosowaniem mnożników określonych w załącznikach o numerach od 2 do 21. Mnożniki stosuje się do 
ocen przeliczonych na punkty wg kolumny (HL) powyższej tabeli.  
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Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Austrii, 
Niemczech, Czechach, Słowacji 

Ocena na świadectwie dojrzałości  
lub maturalnym  Liczba punktów  

za oceny  
Skala 1-5 Skala 1-6 

1 1 100 

2 2 80 

3 3 55 

4 4 30 

5 5 - 6 0 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Białorusi,  
Litwie, Ukrainie, w Danii 

Ukraina 
(poziom podstawowy)* 

Białoruś  
(poziom podstawowy)** 

Litwa Dania 

Oceny 
Liczba 

punktów 
Oceny 

Liczba 
punktów 

Poziom 
A 

Oceny 

Liczba 
punktów 

Oceny 
Liczba 

punktów 

12 100 10 100 10 100 12 100 

11 90 9 90 9 90 11 90 

10 80 8 80 8 80 10 80 

9 70 7 70 7 70 9 70 

8 60 6 60 6 60 8 60 

7 50 5 50 5 50 7 50 

6 40 4 40 4 40 6 40 

5 30 3 30     

4 20       

 

*) poziom rozszerzony wynik egzaminu ZNO (skala 200-0) przeliczane są na punkty kwalifikacyjne  
wg wzoru 2 pkt z ZNO = 1 pkt 

     **) poziom rozszerzony wynik egzaminu CT (skala 100-0) przeliczane są na punkty kwalifikacyjne  
                                                           wg wzoru 1 pkt z CT = 1 pkt  
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii 

USA, Wielka Brytania Irlandia 

Oceny 
Liczba 

punktów 

Przed 2018 rokiem Od 2018 roku 

Oceny 
Higher/Ordinary 

Level  

Liczba 
punktów 

Oceny 
Higher 
Level 

Oceny 
Ordinary 

Level 

Liczba 
punktów 

A, A+, A* 100 A1 100 H1 O1 100 

A- 94 A2 94 H2 O2 89 

B+ 87 B1 88 H3 O3 79 

B 80 B2 82 H4 O4 69 

B- 75 B3 76 H5 O5 59 

C+ 67 C1 70 H6 O6 49 

C 60 C2 64 H7 O7 39 

C- 54 C3 58 H8 O8 0 

D+ 46 D1 52    

D 40 D2 46    

D- 33 D3 40    

E 25      

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane  
w Kazachstanie, Kirgistanie, Szwecji 

Ocena na świadectwie  

Liczba punktów 

Skala 5 - 2 Skala 5 -1 
Skala literowa 

do 2010r. od 2011r. 

5 5 MVG A 100 

   B 85 

4 4 VG C 70 

   D 55 

3 3 G E 40 

2 2 - 1 IG F 0 
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Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Rosji 
 
 

 
Ocena na świadectwie * 

(poziom podstawowy) 

 
 
 

Liczba punktów  
Skala 2-5 

 

5 100 

4 70 

3 40 

2 0 

 
  *) poziom rozszerzony wynik egzaminu EGE (skala 0-100) przeliczane są na punkty kwalifikacyjne  
      wg wzoru 1 pkt z EGE = 1 pkt    
  

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Izraelu 

Skala ocen: od 1 do 100 (za 1 punkt oceny - 1 punkt kwalifikacyjny) 

 

 

 
Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane we Francji, Grecji, Szkocji i Belgii 

we 
Francji 

w Grecji  w Szkocji 
(External Assessment) 

w Belgii 

Oceny Oceny 
Liczba 

punktów 
Oceny 

Higher Level 
Liczba 

punktów 
Oceny 

Liczba 
punktów 

20 20 100 Upper A 100 E (excellent) 100 

19 19 94 A Mark 80 TB (tres bien) 85 

18 18 87 B Mark 67 B (bien) 67 

17 17 80 C Mark 55 S (suffisant) 50 

16 16 74 D Mark 49 F (faible) 33 

15 15 67     

14 14 60     

13 13 54     

12 12 46     

11 11 40     

10 10 33     
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Świadectwo dojrzałości uzyskane w Norwegii, Włoszech, Holandii i Hiszpanii 

Norwegii Włoszech, 
Holandii  

Hiszpanii 

Liczba 
punktów 

Oceny 
przed 
2017 r 

Liczba 
punktów 

Oceny od 2017 r. 
Liczba 

punktów 
Oceny Oceny 

Higher 
Level 

Ordinary 
Level 

6 100 H1  100 10 9 / 10 100 

5 83 H2  88 9 8 83 

4 67 H3  77 8 7 67 

3 50 H4  66 7 6 50 

2 33 H5 O1 56 6 5 33 

  H6 O2 46    

  H7 O3 37    

  H8 O4 28    

   O5 20    

   O6 12    

   O7 0    

   O8 0    

 

 
 
 
 
 


