Zarządzenie nr 21/2022
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 28.03.2022r.
w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
na rok akademicki 2022/2023
Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) zarządzam, co następuje:
§1
W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku powołuję Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na
rok akademicki 2022/2023 w następującym składzie:
− Przewodniczący: prof. dr hab. Adrian Chabowski – Prorektor ds. Kształcenia
− Sekretarz – dr Janusz Szarmach – Zakład Chirurgii Stomatologicznej
− Członkowie:
1) prof. dr hab. Krzysztof Sobolewski – Zakład Biochemii Lekarskiej,
2) dr Jacek Kapała – Zakład Biofizyki,
3) inż. Leszek Busłowski – Dział Informatyki,
4) mgr Ewa Ratasiewicz – Biuro Promocji i Rekrutacji,
§2
1. Komisja jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg rekrutacji na studia pierwszego
stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uczelni.
2. W imieniu komisji decyzje podejmuje Przewodniczący.
3. Do podstawowych zadań komisji należy:
1) koordynacja i sprawowanie nadzoru nad pracami wydziałowych komisji
rekrutacyjnych,
2) koordynacja organizacji egzaminów wstępnych lub testów dla kandydatów, którzy
nie zdawali nowej polskiej matury lub zdawali maturę zagraniczną oraz
wydawanie zaświadczeń o wyniku z egzaminu,
3) podejmowanie decyzji o nieuruchamianiu kierunku,
4) podejmowanie decyzji o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na danym kierunku,
5) podejmowanie decyzji o zmianie limitów przyjęć w ramach limitów przyjęć
przyjętych Uchwałą Senatu.

§3
Przewodniczący, albo osoba przez niego wyznaczona, sporządza sprawozdanie z pracy
komisji oraz przebiegu rekrutacji i przedkłada je Rektorowi, w terminie trzech miesięcy od
dnia zakończenia procesu rekrutacji.
§4
Obsługę administracyjno-biurową pracy komisji zapewnia Biuro Promocji i Rekrutacji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
§5
1. Na podstawie art. 29 i art. 32 ust. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), Administrator danych upoważnia członków komisji, do
przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o przyjęcie na studia
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia, prowadzone
w Uczelni w języku polskim.
2. Członkowie komisji przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań komisji
oraz w zakresie niezbędnym do realizacji zadań komisji.
3. Członkowie komisji zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do
których mają dostęp w związku z wykonywaniem zadań w komisji, zarówno w trakcie jak
i po ustaniu realizacji zadań.
4. Członkowie komisji zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu w poufności
danych osobowych.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
prof. dr hab. Adam Krętowski

