TEKST UJEDNOLICONY
Opracowano z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 112/XI/2016.

Uchwała nr 61/V/2016
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 25 maja 2016 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na
pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2017/2018
Działając na podstawie art. 169 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 roku –
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2012 roku poz. 572 z późn. zm.), zwanej w dalszej części
ustawą, oraz § 138 ust. 1 Statutu UJ, ustala się, co następuje:
§1
Niniejsza uchwała określa szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok następujących
stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim:
1) kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor
program for high school graduates),
2) kierunek lekarsko-dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor
of dental surgery program for high school graduates),
3) kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów college’ów/uniwersytetów (MD-Medical
doctor program for college-university students)
- dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie oraz osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego, ale podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – zgodnie z art.
43 ustawy, a także osób nieposiadających obywatelstwa polskiego i podejmujących studia na zasadach
innych niż obowiązujące obywateli polskich, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
W roku akademickim 2017/2018 liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych
dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nie może
przekroczyć limitu przyjęć dla danego kierunku studiów.
§3
Senat Uczelni upoważnia Prorektora UJ ds. dydaktyki do podejmowania decyzji w sprawie:
1) zmian wielkości limitów przyjęć ustalonych niniejszą uchwałą w celu ich dopasowania do
bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;
2) nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż wymagana do
uruchomienia danych studiów.
§4
Szczegółowe warunki organizacji naboru na studia, o których mowa w § 1, zostaną określone przez
Prorektora UJ ds. dydaktyki w drodze zarządzenia.
§5
Rekrutacja na pierwszy rok studiów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 jest prowadzona poza Systemem
Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, a kandydaci na te studia zobowiązani są do dokonania
wszystkich czynności określonych w instrukcjach i komunikatach przekazywanych za pośrednictwem
strony internetowej Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 61/V/2016
Senatu UJ z 25 maja 2016 roku
Szczegółowe warunki i tryb naboru, w tym limity przyjęć na pierwszy rok studiów prowadzonych
w języku angielskim w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ w roku
akademickim 2017/2018.
1. Kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich) oraz kierunek
lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich)
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające:
dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w innym języku niż angielski,
2) świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia szkoły średniej,
który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia wyższe na kierunku
lekarskim lub lekarsko-dentystycznym,
3) ukończone w szkole średniej i/lub w trakcie kształcenia uzupełniającego kursy z przedmiotów:
chemia oraz biologia lub fizyka, potwierdzone zaświadczeniem z oceną lub wykazane na
świadectwie ukończenia szkoły średniej,
oraz które przystąpią do egzaminu wstępnego w języku angielskim.
1)

Podstawą ustalenia listy rankingowej jest wynik kwalifikacji, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do
100, w oparciu o wynik pisemnego testu wielokrotnego wyboru z biologii (55 pytań) i chemii (45
pytań) w języku angielskim.
Limit miejsc dla kierunku lekarskiego (sześcioletniego programu dla absolwentów szkół średnich): 80.
Minimalna liczba osób łącznie wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 15.
Limit miejsc dla kierunku lekarsko-dentystycznego (pięcioletniego programu dla absolwentów
szkół średnich): 20.
Minimalna liczba osób łącznie wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 5.
2. Kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów college’ów/uniwersytetów)
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające:
1) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, jeśli nauka w szkole średniej
odbywała się w innym języku niż angielski: International English Language Testing System
(IELTS) – co najmniej 6.5 pkt; Test of English as Foreign Language (TOEFL) – co najmniej
510 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt); TOEFL Internet Based Test
(TOEFL iBT) – co najmniej 87 pkt i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE lub
równoważny;
2) dyplom ukończenia studiów wyższych, (co najmniej licencjata) lub równorzędny;
3) świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia szkoły średniej,
który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia wyższe na kierunku
lekarskim,
4) zaświadczenie o aktualnym wyniku egzaminu MCAT lub GAMSAT, zdanego nie wcześniej
niż w 2014 roku z minimalnym wynikiem dla MCAT – 24/ (new MCAT) 498, dla GAMSAT
– 53;
5) zaliczone w trakcie ukończonych studiów wyższych lub w trakcie kształcenia uzupełniającego
na poziomie wyższym, zgodnie z pkt. 2:
 biologia (przynajmniej 2 semestry)
 chemia ogólna (przynajmniej 2 semestry, w tym 1 semestr z laboratoriami),
 chemia organiczna (przynajmniej 2 semestry, w tym 1 semestr z laboratoriami),
 fizyka (przynajmniej 2 semestry, w tym 1 semestr z laboratoriami),

 przedmiot humanistyczny lub z grupy Social Science (przynajmniej 2 semestry),
 matematyka (przynajmniej 2 semestry lub 1 semestr Rachunków Calculus),
oraz które przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej.
Podstawą ustalenia listy rankingowej jest wynik kwalifikacji wyrażony liczbą z zakresu od 0 do
100, stanowiący sumę punktów ustaloną w oparciu o następujące elementy:
1)

średnia ocen z kursów (GPA) podanych na oficjalnym wykazie ocen (Transcript)
z college’u/uniwersytetu, w którym został uzyskany stopień licencjata – punktacja: od 0 do 20,
obliczana wg wzoru:
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2)

gdzie:
y – punktacja uzyskana przez kandydata za średnią ocen z kursów (GPA),
x – średnia ocena z kursów (GPA),
min – najniższa ocena pozytywna, w skali, w której obliczona została średnia ocen z kursów (GPA),
max – najwyższa ocena pozytywna, odpowiednio do min;
egzamin Medical College Admission Test – MCAT (USA, Kanada) lub GAMSAT –
punktacja: od 0 do 40, przyznawana w następujący sposób:
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rozmowa kwalifikacyjna – punktacja: od 0 do 40; w oparciu o nadesłane dokumenty kandydaci dopuszczani są do:
a) jednej bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez co najmniej dwóch
członków Zespołu Egzaminacyjnego, lub
b) dwóch rozmów kwalifikacyjnych (w tym jedna z nich może być telefoniczna) prowadzonych pojedynczo przez członków Zespołu Egzaminacyjnego.
Sposób przeprowadzenia rozmowy (a lub b) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Tematy poruszane w rozmowie kwalifikacyjnej:
 życiorys i motywacja do studiowania medycyny,
 doświadczenie w pracach organizacji pomocowych (pozarządowych, humanitarnych,
charytatywnych),
 zdolności interpersonalne oraz komunikatywność,
 zainteresowania.

Do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni będą kandydaci, którzy uzyskają
na rozmowie kwalifikacyjnej nie mniej niż 10 punktów.
Limit miejsc dla kierunku lekarskiego (programu dla absolwentów college’ów/uniwersytetów): 40.
Minimalna liczba osób łącznie wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 10.
Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania formalne i uzyskają wynik kwalifikacji nie
mniejszy niż 55 punktów ogółem będą kwalifikowani do przyjęcia. Kandydaci, którzy spełnią

wszystkie wymagania formalne i uzyskają wynik kwalifikacji mniejszy niż 55 punktów ogółem
mogą być przyjęci w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc.

