Załącznik do Uchwały Nr CCXX/2018
Senatu UM w Lublinie z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM
W LUBLINIE LAUREATÓW ORAZ FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA
CENTRALNEGO, OLIMPIAD MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ LAUREATÓW
KONKURSÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH W LATACH 2019 -2023
§1
Określa się uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom stopnia centralnego, medalistom
i uczestnikom finałów olimpiad międzynarodowych oraz laureatom konkursów
międzynarodowych i krajowych przy przyjęciu na studia na I rok w Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie.
§2
1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz medaliści i uczestnicy finałów olimpiad
międzynarodowych, ubiegający się o przyjęcie na studia na każdy kierunek w Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie, przyjmowani są na studia z pominięciem postępowania
kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem § 5.
2. Laureaci konkursów międzynarodowych i krajowych otrzymują maksymalną liczbę punktów
z przedmiotu objętego konkursem, w pozostałym zakresie obowiązuje ich postępowanie
kwalifikacyjne jak innych kandydatów na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
§3
Wykaz olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych
międzynarodowych i krajowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

oraz

konkursów

§4
1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, medaliści i uczestnicy finałów olimpiad
międzynarodowych oraz laureaci konkursów międzynarodowych i krajowych, przyjmowani są
w ramach przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studiów.
2. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego oznacza, iż kandydatowi nie są przeliczane
punkty z matury, a jego przyjęcie odbywa się na podstawie przedłożonego oryginału
dokumentu, wydanego przez Komitet Główny danej olimpiady - w przypadku olimpiad
stopnia centralnego lub inny dokument wydany przez właściwą instytucję - w przypadku
olimpiady międzynarodowej.
3. Kandydat po dokonaniu elektronicznej rejestracji zaznacza w systemie właściwy tytuł
uzyskany przez niego na olimpiadzie stopnia centralnego, olimpiadzie międzynarodowej oraz
konkursie międzynarodowym lub krajowym na podstawie, którego przysługują mu wskazane
w niniejszej Uchwale uprawnienia.
4. Podanie nieprawdziwych danych przez kandydata oznacza jego dyskwalifikację.
§5
1. Laureaci i finaliści oraz medaliści i uczestnicy finałów olimpiad i konkursów, o których
mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, ubiegający się o przyjęcie na kierunek
ratownictwo Medyczne, zobowiązani są przystąpić do egzaminu sprawnościowego.
2. Laureaci i finaliści oraz medaliści i uczestnicy finałów olimpiad i konkursów, o których
mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, ubiegający się o przyjęcie na kierunek
techniki dentystyczne zobowiązani są przystąpić do egzaminu manualnego.
§6
1. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w § 1 na podstawie zaświadczenia
Komitetu Głównego Olimpiady lub innego właściwego dokumentu poświadczającego
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uzyskanie tytułu odpowiednio: laureata, medalisty lub finalisty.
2. Laureatom i medalistom uprawnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje w okresie 3 lat od
uzyskania świadectwa egzaminu maturalnego.
3. Finalistom i uczestnikom finałów uprawnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje w roku,
w którym uzyskali świadectwo egzaminu maturalnego.
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