Uchwała nr 182/2022
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 26.05.2022r.
w sprawie harmonogramu, warunków, trybu i limitu przyjęć na rok akademicki 2022/2023 na
stacjonarne studia I stopnia na kierunku Biostatystyka Kliniczna na Wydziale Lekarskim z Oddziałem
Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Jęz. Angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Na podstawie art. 69, 70, 72, 79, 323, 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U.2022 poz. 574 ze zm.); art. 93 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.
Dz.U.2021 poz. 1915) oraz § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
uchwala się, co następuje:
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zwany dalej Uczelnią, przeprowadza rekrutację na rok
akademicki 2022/2023, dla kandydatów starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów
prowadzonych w języku polskim na kierunku Biostatystyka Kliniczna (studia pierwszego stopnia
stacjonarne) na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się zgodnie z harmonogramem:


18-28 lipca 2022r. – elektroniczna rejestracja (zakładanie kont, zapisy na kierunek i
dokonywanie opłat rekrutacyjnych),



29 lipca 2022r. – ogłoszenie list rankingowych,



1-2 sierpnia 2022r. – składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane,



30 września 2022r. – planowany termin zamknięcia rekrutacji.

§2
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania
o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia na
studia.
2. Celem postępowania rekrutacyjnego jest ustalenie listy osób przyjętych na studia w ramach limitu
przyjęć, który ustala się na 18 osób.
3. Jedyną podstawą przyjęcia na studia prowadzone w formie stacjonarnej jest liczba punktów
rankingowych uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Lista rankingowa tworzona jest z uwzględnieniem limitu przyjęć.

Strona 1 z 9

5. Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów bez względu na rodzaj matury.
6. Postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.
7. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydat, który został przyjęty na studia, zostanie
wpisany na listę studentów, a kandydat nieprzyjęty otrzyma decyzję administracyjną o odmowie
przyjęcia na studia.
8. Decyzje o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Jęz.
Angielskim.
9. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji na indywidualne konto Kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
10. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania
rekrutacyjnego na studia w języku polskim w Uczelni.
11. Skład oraz regulamin Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz wydziałowych komisji rekrutacyjnych
określają zarządzenia Rektora.
II. Opłaty
§3
1. Studia prowadzone w formie stacjonarnej są bezpłatne.
2. Studia prowadzone w formie stacjonarnej są płatne dla obcokrajowców, którzy nie spełniają
wymogów określonych w art. 324 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne wymienione w art. 79 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Wysokość opłat określa corocznie Rektor w drodze Zarządzenia.
4. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia określa
Zarządzenie nr 3/2019 Rektora UMB z dnia 10.01.2022r.
5. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na indywidualnym profilu
rejestracyjnym kandydata w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydata), brak potwierdzenia
dokonania opłaty w terminie określonym w § 1 ust. 2 spowoduje wykluczenie z postępowania
kwalifikacyjnego na studia.
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III. Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)
§4
1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na wybrany kierunek zobowiązane są do dokonania
elektronicznej rejestracji w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz uiszczenia opłaty
rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem określonym w § 1 ustęp 2. Brak opłaty rekrutacyjnej
powoduje wykluczenie kandydata z postępowania kwalifikacyjnego na studia.
2. Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto
rekrutacyjne i uzupełnienia wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
lub egzaminu wstępnego w wymaganym terminie.
IV. Ogólne zasady przyjęć na studia.
§5
1. O przyjęciu na studia pierwszego stopnia stacjonarne decyduje kolejność umieszczania na liście
rankingowej, ustalona na podstawie punktów rankingowych wyliczonych na podstawie wyników
uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości lub egzaminu wstępnego.
2. Listy rankingowe układane są według liczby punktów rankingowych, poczynając od najwyższej
punktacji, aż do wyczerpania miejsc przyznanych na danym kierunku studiów w ramach limitu
przyjęć.
3. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na
dany kierunek, a przyjęcie takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uczelnia
zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się
do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc – Uczelnia zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.
5. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, dopuszcza się możliwość dodatkowej rekrutacji spośród
kandydatów, którzy spełniają warunki rekrutacji obowiązujące w Uczelni na danym kierunku
studiów.
6. Wszystkie informacje odnośnie list rankingowych oraz terminów związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym zamieszczane są na stronie internetowej www.listyrankingowe.umb.edu.pl oraz w
siedzibie Uczelni. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z podawanymi
informacjami.
7. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na rok akademicki, na który
jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania wniesionego do Okręgowej Komisji
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Egzaminacyjnej, mogą złożyć podanie (papierowe lub w formie elektronicznej z poziomu swojego
konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów) zawierające prośbę o uwzględnienie w rekrutacji
zmienionego wyniku. Wydziałowa Komisja rozpatrzy podania zgodnie z kolejnością ich wpływu i z
uwzględnieniem limitów miejsc.
V. Podstawa przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne.
§6
1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia stacjonarne jest wynik z następujących
przedmiotów (gdzie PP oznacza poziom podstawowy, a PR poziom rozszerzony):
Kierunek

Podstawa

Obowiązkowo Do wyboru

przyjęcia
Biostatystyka

wynik z 1

Kliniczna

przedmiotu

Poziom

Przelicznik na punkty
rankingowe

-

BIOLOGIA lub CHEMIA PP lub PR 1% PP = 1 pkt
lub MATEMATYKA lub

1% PR = 2 pkt

FIZYKA lub
INFORMATYKA
2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w Rzeczypospolitej Polskiej od 2005r., tzw. nową
maturę, przyjmowani są wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego
z części pisemnej z przedmiotu lub przedmiotów i poziomów wymaganych na danym kierunku.
3. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w Rzeczypospolitej Polskiej do 2004r., tzw. starą
maturę, przyjmowani są:


na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego (dojrzałości) z części pisemnej; wyniki
te są traktowane jako poziom podstawowy i są przeliczane według zasad podanych w tabeli:
przy skali 2-5

wynik w rekrutacji

Ocena 2 (niedostateczna)

0

Ocena 3 (dostateczna)

60 %

Ocena 4 (dobra)

80 %

Ocena 5 (bardzo dobra)

100 %

przy skali 1-6

wynik w rekrutacji

Ocena 1 (niedostateczna)

0

Ocena 2 (dopuszczająca)

33 %

Ocena 3 (dostateczna)

50 %

Ocena 4 (dobra)

67 %

Ocena 5 (bardzo dobra)

83 %

Ocena 6 (celująca)

100 %
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lub na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie wstępnym przedmiotowym (po złożeniu
zaświadczenia o wyniku uzyskanym na egzaminie wstępnym, do którego przystąpił w tej lub
innej uczelni medycznej),



lub na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których
przystąpił w szkole średniej i otrzymał zaświadczenie o wyniku wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną (OKE) na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty.

4. Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową IB (International Baccalaureate) przyjmowani są
na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego IB. Oceny na świadectwie maturalnym
z matury międzynarodowej (IB) z wymaganych przedmiotów przeliczane będą według zasad
podanych w tabeli:
Wynik na świadectwie IB

Wynik w rekrutacji

1

28 %

2

40 %

3

52 %

4

64 %

5

76 %

6

88 %

7

100 %

5. Kandydaci, którzy zdawali maturę europejską EB (European Baccalaureate) przyjmowani są na
podstawie wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego EB. Wyniki matury europejskiej (EB)
z wymaganych przedmiotów przeliczane będą wg wzoru:
uzyskana liczba punktów z przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%.
Kandydaci, legitymujący się egzaminem zagranicznym potwierdzonym świadectwem lub innym
dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało
potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, są przyjmowani:
a) na podstawie wyników uzyskanych na w/w dokumencie, pod warunkiem, że przedstawią
zaświadczenie/certyfikat o znajomości jęz. polskiego na poziomie min. B1. Wyniki przeliczane
będą na punkty rekrutacyjne według wzoru:
uzyskana liczba punktów z przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%,
przy założeniu, że skala jest jednorodna. Kandydat zobowiązany jest okazać dokument
z uzyskanym wynikiem do Biura Promocji i Rekrutacji lub wysłać jego skan na adres
rek-prom@umb.edu.pl przed rozpoczęciem rejestracji
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b) lub na podstawie wyników z egzaminów wstępnych o standardzie CKE przeprowadzanych
w UMB lub innej uczelni medycznej w kraju w latach 2007-2022.
VI. Wymagane dokumenty.
§7
1. Kandydat zakwalifikowany na liście rankingowej na dany kierunek studiów, zobowiązany jest do
dostarczenia kompletu dokumentów w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2. W przypadku
naborów dodatkowych ogłoszone zostaną dodatkowe terminy na złożenie dokumentów. Wszystkie
terminy publikowane będą na stronie internetowej Uczelni: www.umb.edu.pl w zakładce
Rekrutacja/Harmonogram rekrutacji oraz w siedzibie Uczelni, ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku.
2. Komplet dokumentów powinien zawierać:
1)

wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,

2)

dołączone lub wklejone do formularza kolorowe zdjęcie w formacie dowodowym
(paszportowym) oraz zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm
w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie .jpg (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata),

3)

oryginał dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia,
o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który zostanie
zwrócony po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku oraz oryginał aneksu –
jeżeli wynik ujęty w rekrutacji znajduje się na aneksie,

4)

orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na
wybranym kierunku (ze wskazaniem nazwy kierunku, nazwy uczelni i daty następnego badania),

5)

dowód uiszczenia opłaty za I semestr studiów (dotyczy wyłącznie obcokrajowców, którzy nie
podlegają zwolnieniu z opłat za studia),

6)

kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię lub
notarialnie (dotyczy wyłącznie obcokrajowców),

7)

zaświadczenie lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na
poziomie B1 (dotyczy wyłącznie obcokrajowców),

8)

polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie
o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (dotyczy
wyłącznie obcokrajowców),

9)

oświadczenie przedstawiciela ustawowego (dotyczy wyłącznie kandydatów niepełnoletnich);
wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do Uchwały.
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3. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy
dołączyć jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
4. Kandydaci, którzy zdawali maturę za granicą Polski zobowiązani są do złożenia zalegalizowanego lub
opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego
do ubiegania się o przyjęcie na studia.
5. Za dzień złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym uważa się dzień
wpływu tych dokumentów do siedziby Uczelni na adres: Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, Biuro Promocji i Rekrutacji, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Niezłożenie
w wyznaczonym terminie dokumentów skutkuje skreśleniem kandydata z listy rankingowej.
6. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą
elektroniczną, może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych.
7. Osoby, które w 2022r. przystępują do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub
matury zagranicznej i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa
maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły
zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego lub skan wirtualnego wyniku oraz
oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania
kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 30 września 2022r. pod
rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Adam Krętowski

Strona 7 z 9

Załącznik do Uchwały Senatu nr 182/2022 z dnia 26.05.2022 r.

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
o wyrażeniu zgody1
Ja, niżej podpisany(na) (imię i nazwisko):
.....................................................................................................................................................................
zamieszkały(ła):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
PESEL (w przypadku braku PESEL nazwę, numer i okres ważności dokumentu tożsamości oraz nazwa
państwa, które go wydało):
.....................................................................................................................................................................
nr telefonu:
.....................................................................................................................................................................
adres e-mail:
…..................................................................................................................................................................
działając jako przedstawiciel ustawowy swojego dziecka/podopiecznego,
na podstawie załączonego aktu urodzenia dziecka / orzeczenia sądu / innego dokumentu2
Pana/Pani (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego):
.....................................................................................................................................................................
zamieszkałego(łej)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
PESEL (w przypadku braku PESEL nazwę, numer i okres ważności dokumentu tożsamości oraz nazwa
państwa, które go wydało)

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

1

dotyczy tylko kandydatów na studia, którzy nie będą pełnoletni do dnia rozpoczęcia roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja

2

niepotrzebne skreślić
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Wyrażam zgodę na:
1) udział mojego dziecka/podopiecznego w rekrutacji na studia, w tym złożenie wniosku o przyjęcie
na studia, prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na kierunku/kierunkach3
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2) wniesienie przez moje dziecko/podopiecznego odwołania od decyzji w sprawie nieprzyjęcia na
studia,
3) podjęcie przez moje dziecko/podopiecznego studiów wskazanych w pkt. 1), ewentualnego
złożenia rezygnacji z tych studiów, jak również składania wszelkich innych dokumentów
i oświadczeń związanych z podjęciem i przebiegiem ww. studiów, w tym wszelkich próśb
i wniosków (także skutkujących powstaniem wobec Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zobowiązań finansowych);
4) złożenie wniosku o przyznanie mojemu dziecku/podopiecznemu miejsca w domu studenckim –
oświadczam, że znam i akceptuję wynikające z tego tytułu zobowiązania finansowe;
5) podpisanie przez moje dziecko/podopiecznego oświadczenia o zapoznaniu się
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami odpłatności za studia –oświadczam, że znam
i akceptuję wynikające z tytułu wpisania na listę przyjętych studentów zobowiązania finansowe.
Potwierdzam wszelkie oświadczenia, podania, wnioski, prośby, zgody i inne czynności prawne
dokonane dotychczas przez moje dziecko/podopiecznego w związku z rekrutacją i odbywaniem
studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Oświadczam, że: będę reprezentował moje dziecko/podopiecznego we wszystkich postępowaniach
administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych związanych z jego ubieganiem się oraz
podjęciem studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego: ...........................................................................
Miejscowość, data: .............................................................................................

3

w tym miejscu należy podać nazwy wszystkich kierunków, stopień studiów (jednolite, I stopnia) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
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