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Uchwała nr 7 / 2022 

Senatu Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Warszawie  

z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia 

na kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia  

w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w roku akademickim 2023/2024 
  

Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 574), Senat Uczelni Medycznej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie uchwala co następuje: 

 

Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przyjmowania na studia na kierunku: pielęgniarstwo, 

ratownictwo medyczne, kosmetologia w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej- Curie w 

Warszawie, w roku akademickim 2023/2024, w tym  szczegółowo sposób postępowania 

rekrutacyjnego, obowiązujący kandydatów na studia. Odrębna uchwała określa zasady i tryb 

przyjmowania na jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku 

lekarskim. 

 

1. Wstęp na studia w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jest 

wolny. 

 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Rektor. Obsługę administracyjną 

postępowania rekrutacyjnego zapewnia Dział Rekrutacji.  

 

3. W roku akademickim 2023/2024 Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Warszawie prowadzi rekrutację na następujących kierunkach studiów: 

a) Pielęgniarstwo studia I stopnia o profilu praktycznym w formie studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych; 

b) Pielęgniarstwo studia II stopnia o profilu praktycznym w formie studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych; 

c) Ratownictwo medyczne studia I stopnia o profilu praktycznym w formie studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych; 

d) Kosmetologia studia I stopnia o profilu praktycznym w formie studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych; 

e) Kosmetologia studia II stopnia o profilu praktycznym w formie studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

4. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada: 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w 

przepisach o systemie oświaty; 

2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty; 

3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty; 
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4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560); 

5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

6) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o 

wzajemnym uznawaniu wykształcenia; 

7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

 

5. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów, przy czym na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo może być 

przyjęta wyłącznie osoba która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 

na kierunku Pielęgniarstwo. 

 

6. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub 

egzaminu dojrzałości. 

 

7. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 

a) wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie na studia (druk Uczelni), 

b) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia 

przedłożenie do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu świadectwa dojrzałości 

albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów oraz złożenie ich kopii, 

c) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego 

stopnia, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie  tłumaczenia 

świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o 

przyjęcie na studia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, 

d) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego 

stopnia, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości  złożenie zaświadczenia 

z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa, jeżeli jego uznanie za 

równoważne z odpowiednim świadectwem polskim, nie może nastąpić na 

podstawie umowy międzynarodowej (w przypadku nostryfikowania świadectwa 

należy dostarczyć również zaświadczenie z polskiej placówki dyplomatycznej, w 

kraju w którym świadectwo zostało wydane, że umożliwia ubieganie się o przyjęcie 

na studia wyższe w kraju, w którym zostało wystawione), do wglądu i sporządzenia 

przez Uczelnię poświadczonej kopii, 

e) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 

przedłożenie do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu ukończenia 

studiów  oraz złożenie ich kopii, 

f) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 

którzy mają zagraniczny dyplom ukończenia studiów złożenie  tłumaczenia 

dyplomu na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, 

g) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 

którzy mają zagraniczny dyplom ukończenia studiów złożenie nostryfikacji 

dyplomu w Polsce, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednim polskim 

dyplomem ukończenia studiów, nie może nastąpić na podstawie umowy 

międzynarodowej do wglądu i sporządzenia przez Uczelnię poświadczonej kopii, 

h) przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności 

danych osobowych, 

i) w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na  studia prowadzone w 

języku polskim złożenie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego 
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na poziomie B1, dla kandydatów nieposiadających certyfikatu potwierdzającego 

znajomość języka polskiego Uczelnia przeprowadzi weryfikację znajomości 

języka, 

j) w przypadku nieletnich cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na  Studia 

zgoda opiekunów prawych na podjęcie studiów (druk uczelni), 

k) w przypadku cudzoziemców złożenie kopii polisy ubezpieczenia zdrowotnego albo 

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokumentu potwierdzającego 

objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokumentu 

potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Polski, 

l) złożenie zaświadczenia lekarskiego wydanego w trybie przepisów o służbie 

medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na wybranym 

kierunku studiów, 

m) złożenie jednej fotografii (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz 

fotografii w wersji elektronicznej w formacie jpg. 

 

8.  Kandydaci na studia obowiązani są do wykonania badania wstępnego z zakresu 

medycyny pracy, które wykonują na podstawie skierowań wydawanych przez Dział 

Rekrutacji. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane jest 

zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy. 

Kandydaci samodzielnie wybierają miejsce wykonania wstępnego badania medycyny 

pracy z listy przychodni wykazanych przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy i 

wykonują to badanie na własny koszt. Niezwłocznie po wykonaniu obowiązkowego 

badania z zakresu medycyny pracy oryginał zaświadczenia o jego wykonaniu kandydaci 

przekazują Działu Rekrutacji. Kandydaci po przyjęciu na studia, już jako studenci są 

zobowiązani do wykonywania, na koszt własny, niezbędnych badań z zakresu 

medycyny pracy po upływie terminu ich ważności, badań sanitarno-

epidemiologicznych, wykonywania wszelkich innych niezbędnych badań i szczepień. 

Kandydaci przyjmują do wiadomości, iż na studiach będą narażeni na następujące 

czynniki szkodliwe i uciążliwe lub niebezpiecznych dla zdrowia: 

a) czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina; 

b) czynniki biologiczne - materiał biologiczny zakaźny; 

c) praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym; 

d) praca w wymuszonej pozycji. 

Kandydat na studia podpisuje zobowiązanie do dostarczenia poświadczenia 

ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej, a także ubezpieczenia związanego z ryzykiem zakażenia 

wirusem HIV lub WZW. Ubezpieczenie jest obowiązkowe i powinno zostać 

dostarczone do Dziekanatu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Koszt ubezpieczenia 

pokrywa student. Kandydat przyjmuje do wiadomości, iż niespełnienie ww. warunków 

skutkować będzie skreśleniem z listy studentów. 

 

9. Kandydat na studia dołącza do podania, o którym mowa w pkt 7. powyżej, dowód 

uiszczenia wymaganych opłat. Zasady pobierania opłat oraz wysokość opłaty za 

świadczone usługi edukacyjne określa zarządzenie Rektora Uczelni Medycznej im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

 

10. Termin składania podań, o których mowa w pkt 7 powyżej, upływa 30 września 2023 r. 

w semestrze zimowym oraz 28 lutego 2024 r. w semestrze letnim. W uzasadnionych 

wypadkach może być rozpatrzone podanie złożone po terminie wskazanym powyżej. 
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11. O zakwalifikowania na studia kandydat zostanie poinformowany mailowo na adres 

wskazany w podaniu o przyjęcie. Na podstawie decyzji Rektora dokonuje się wpisu na 

listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w formie decyzji 

administracyjnej Od decyzji odmawiającej przyjęcia na studia służy wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może być jedynie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszej uchwale 

 

12. Wykonanie niniejszej uchwały Senat powierza Rektorowi Uczelni Medycznej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie z jednoczesnym prawem ograniczenia lub 

zaprzestania rekrutacji na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów 

w zależności od zainteresowania kandydatów.  

  
 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

 

        .............................................................. 

                 prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak  


