Załącznik do Uchwały Nr 47/2021 Senatu Uczelni
Łazarskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku –
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i
zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w
drodze elektronicznej na studia na Wydziale
Medycznym na kierunku lekarskim Uczelni
Łazarskiego w roku akademickim 2022/2023

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,
w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym
na kierunku lekarskim na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2022/2023
Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na
jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim na Wydziale
Medycznym Uczelni Łazarskiego, zwanych dalej Studiami w roku akademickim 2022/2023 określają
szczegółowo sposób postępowania rekrutacyjnego, obowiązujący zarówno kandydatów na studia, jak
i Uczelnię Łazarskiego.

§1
1. Przyjęcie kandydatów na Studia na kierunek lekarski następuje na podstawie wyników
postępowania rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna. W sprawach cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia, decyzję może
podjąć Rektor - na podstawie art.323, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018.1668 z póżn.zm.).
3. Obsługę administracyjną Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Dział Marketingu i
Rekrutacji.
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i podaje się je do wiadomości kandydatów na Studia
w Dziale Marketingu i Rekrutacji oraz drogą elektroniczną w sposób zapewniający
pseudonimizacje.
5. Jeśli w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a. „nowej maturze” – oznacza to świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu
maturalnego,
b. „starej maturze” – oznacza to świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu
dojrzałości,

c. Maturze Międzynarodowej – dyplom IB (International Baccalaureate), wydawany przez
organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, uznany za równoważny
świadectwu dojrzałości zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U.1991.95.425 z późn. zm.),
d. Maturze Europejskiej – dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły
Europejskie zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich sporządzoną w
Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 roku, uznany za równoważny świadectwu dojrzałości
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U.1991.95.425 z późn. zm.).

§2
1. Rekrutacja na Studia, w tym składanie dokumentów oraz przeprowadzenie egzaminów trwa od 25
kwietnia 2022 roku do 30 września 2022 roku włącznie. Rejestracja online na Studia poprzez
formularz na stronie rekrutacja.lazarski.pl, jest dostępna dla kandydatów od 25 kwietnia 2022 roku
do 30 września 2022 roku.
2. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego zostanie podany do wiadomości na
stronie internetowej Uczelni Łazarskiego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do dnia 18
kwietnia 2022 roku.
3. Zgodnie z art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
2018, poz. 1668 z póżn.zm.) Uczelnia przewiduje możliwość przeprowadzenia rekrutacji
uzupełniającej dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia oraz których wynik
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku
odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
i poinformuje Uczelnię w formularzu rekrutacyjnym o wniesieniu odwołania. Termin rekrutacji
uzupełniającej podany zostanie w szczegółowym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

§3
1. Rekrutacja kandydatów na Studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani
według całkowitej liczby zdobytych punktów za wyniki z egzaminu maturalnego (szczegółowe
zasady przeliczania punktów znajdują się w par. 5). Na podstawie wyników uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów, uszeregowanych w kolejności według
malejącej liczby uzyskanych punktów, tworzona jest jedna lista rankingowa.
2. Limity przyjęć ustalane są corocznie rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a następnie udostępnianie
na stronie internetowej. Laureaci olimpiad przedmiotowych z biologii lub chemii przyjmowani są
w pierwszej kolejności i są oni umieszczani na najwyższych miejscach list rankingowych. Laureaci

zobowiązani są zarejestrować się oraz dostarczyć komplet dokumentów wraz z dyplomem laureata
olimpiady w terminie zgodnym z harmonogramem .
3. Dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa, ubiegających się o podjęcie Studiów w
języku polskim wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie C1.
Potwierdzeniem znajomości może być świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów
potwierdzające odbywanie całego toku nauki w języku polskim, a także certyfikat potwierdzający
znajomość języka polskiego. Dla kandydatów nieposiadających ww. potwierdzenia Uczelnia
przeprowadzi test weryfikujący znajomość języka polskiego.
4. W razie pojawienia się wolnych miejsc na Studiach, w szczególności na skutek złożonych rezygnacji,
odmowy podpisania umowy o warunkach odpłatności za Studia, niewniesienia w terminie
wymaganych opłat za Studia lub nie podjęcia Studiów, w miejsce studentów skreślonych z listy
przyjmowane są kolejne osoby z listy rankingowej lub listy uzupełniającej.

§4
1. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:
a. dokonanie

rejestracji

w

formularzu

rekrutacyjnym

na

stronie

internetowej

rekrutacja.lazarski.pl,
b. uiszczenie bezzwrotnej opłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w
wysokości 85 zł,
c. dostarczenie drogą internetową kopii oryginału, odpisu lub duplikatu świadectwa
dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów lub innego dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania
się o studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,
d. dyplomu Matury Międzynarodowej, dyplomu Matury Europejskiej, świadectwa dojrzałości
uzyskanego w Wielkiej Brytanii lub USA ,
e. w przypadku kandydatów, którzy zdawali Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską
w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie dyplomu, dopuszcza się złożenie
zaświadczenia o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja
tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału
dyplomu w wyznaczonym terminie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
2. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na Studia przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną składa w
Dziale Marketingu i Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty, następujące dokumenty:
a. ankietę osobową, wydrukowaną z konta kandydata po rejestracji w formularzu
rekrutacyjnym,

b. oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości
i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, lub
innego dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o studia, o którym mowa w art.
69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c.

dyplomu Matury Międzynarodowej, dyplomu Matury Europejskiej, opatrzonego apostille
świadectwa dojrzałości uzyskanego w Wielkiej Brytanii lub USA (do wglądu i sporządzenia
przez Uczelnię poświadczonej kopii), a w przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego za
granicą, także:
i. tłumaczenie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do
ubiegania się o przyjęcie na Studia na język polski, sporządzone przez tłumacza
przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości),
ii. zaświadczenie 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,

d. dokument tożsamości kandydata - oryginał dokumentu do wglądu w celu zweryfikowania
poprawności danych osobowych,
e. przy zapisie cudzoziemców, z wyjątkiem cudzoziemców, w rozumieniu art. 324 ust. 2, 3
ustawy Praw o szkolnictwie wyższym i nauce na Studia prowadzone w języku polskim –
certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1, dla kandydatów
nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego

Uczelnia

przeprowadzi test językowy,
f.

zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku
przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku lekarskim,

g. potwierdzenie uiszczenia bezzwrotnej opłaty rezerwacyjno-administracyjnej w wysokości
400 zł,
h. inne dokumenty wymagane na podstawie przepisów szczególnych.

§5

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 600 pkt. (200 pkt
za każdy z przedmiotów).
2. Podstawą przyjęcia kandydatów z nową maturą jest zdanie egzaminu maturalnego z trzech
przedmiotów: biologia, chemia i do wyboru fizyka lub matematyka przy czym wyniki procentowe
egzaminów maturalnych pisemnych z trzech przedmiotów wpisane na świadectwie maturalnym
będą przeliczane na punkty rekrutacyjne według zasady:
1% na poziomie podstawowym = 1,2 pkt,
1% na poziomie rozszerzonym = 2 pkt.
Finaliści olimpiad, którzy na nowej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu
z określonego przedmiotu, otrzymują 200 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu,
3. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą są wyniki egzaminów dojrzałości z trzech
przedmiotów: biologia, chemia i do wyboru fizyka lub matematyka, w części pisemnej lub ustnej,
przy czym oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty rekrutacyjne według
następującego przelicznika ocen:

skala 1 – 6

ocena

skala 2 – 5

2 (dop)

40 pkt

3 (dst)

80 pkt

3 (dst)

120 pkt

4 (db)

120 pkt

4 (db)

160 pkt

5 (bdb)

160 pkt

5 (bdb)

200 pkt

6 (cel)

200 pkt

Finaliści olimpiad, którzy na starej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z
określonego przedmiotu otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych odpowiednio za każdą część –
ustną lub pisemną, z której byli zwolnieni,
4. Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin w ramach Matury Międzynarodowej (IB) są
wyniki egzaminów z trzech przedmiotów: biologia, chemia i do wyboru fizyka lub matematyka przy
czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego
przelicznika ocen:

Punkty rekrutacyjne

Punkty rekrutacyjne

dla poziomu SL

dla poziomu HL

(podstawowego)

(rozszerzonego)

7

150 pkt

200 pkt

6

135 pkt

180 pkt

Matura IB
(wynik)

5

112,5 pkt

150 pkt

4

90 pkt

120 pkt

3

67,5 pkt

90 pkt

2

45 pkt

60 pkt

1

0 pkt

0 pkt

5. Podstawą przyjęcia kandydatów z Maturą Europejską (EB) są wyniki egzaminów z trzech
przedmiotów pisemnych: biologia, chemia i do wyboru fizyka lub matematyka przy czym oceny
uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika
ocen:
Ocena z

Punkty na poziomie

Punkty na

dyplomu EB

podstawowym

poziomie rozszerzonym

10

100

200

9-9,5

90

190

8-8,5

85

180

7-7,5

80

170

6-6,5

70

160

5-5,5

60

140

6. Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w Wielkiej
Brytanii lub USA są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych: biologia, chemia i do
wyboru fizyka lub matematyka przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty
rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Ocena z dyplomu uzyskanego
w Wielkiej Brytanii / USA

Punkty

A, A+, A*

200

A-

190

B+

175

B

160

B-

150

C+

135

C

120

C-

110

D+

90

D

80

D-

70

E

50

Kandydaci, którzy na świadectwie dojrzałości uzyskanym w Wielkiej Brytanii i USA nie posiadają
wyników z któregoś z wymaganych egzaminów z biologii, chemii, fizyki lub matematyki przystępują
do egzaminu w uczelni.
7. Podstawą przyjęcia kandydatów z zagranicznym świadectwem dojrzałości są wyniki egzaminu
wstępnego z zakresu biologii, chemii i fizyki lub matematyki.
8. Kandydaci ze starą maturą, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali egzaminów z biologii,
chemii, fizyki lub matematyki mogą przystąpić w uczelni do egzaminu z zakresu biologii, chemii i
fizyki lub matematyki.
9. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Medycznego.
Egzamin

przeprowadzany

jest

w

formie

pisemnej.

Szczegółowe

terminy

dotyczące

przeprowadzenia egzaminów zostaną podane do wiadomości, na co najmniej 14 dni przed
przeprowadzeniem egzaminu, każdemu z kandydatów, o których mowa w ust. 7 i 8, indywidualnie
podczas składania dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji.
10. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym o miejscu na liście rankingowej decyduje wynik z egzaminu z biologii, a w dalszej
kolejności wynik z egzaminu z chemii.
11. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, jeżeli potrzebują dostosowania, zmiany formy lub
innej pomocy związanej z egzaminem wstępnym, w trakcie rekrutacji na Studia wnioskują o
wymienione udogodnienia co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego do Działu
Marketingu i Rekrutacji poprzez:
a. dostarczenie własnoręcznie podpisanej zgody na przetwarzanie wrażliwych danych
osobowych na formularzu udostępnionym przez Dział Marketingu i Rekrutacji,

b. wypełnienie kwestionariusza dla kandydatów zawierającego opis wnioskowanych
udogodnień adekwatny do rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
c. złożenie kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu i sporządzenia
przez Uczelnię poświadczonej kopii).
12. Uczelnia nie gwarantuje dostosowania egzaminu do potrzeb kandydatów będących osobami
niepełnosprawnymi

w

przypadku

niedostarczenia

kompletu

dokumentów,

o których mowa w ust. 11 w terminie określonym w ust. 11 lub w przypadku skierowania prośby
o udogodnienie nie mające związku z rodzajem i stopniem niepełnosprawności.
13. Niestawienie się bez usprawiedliwienia na egzamin w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z
rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i stanowi podstawę wydania decyzji o odmowie
przyjęcia na studia.

§6
1. Kandydaci na studia obowiązani są do wykonania badania wstępnego z zakresu medycyny pracy,
które wykonują na podstawie skierowań wydawanych przez Dział Marketingu i Rekrutacji. Od
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski wymagane jest zaświadczenie
lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy.
2. 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. Lista przychodni dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkich Ośrodków
Medycyny Pracy.
3. Niezwłocznie po wykonaniu obowiązkowego badania z zakresu medycyny pracy oryginał
zaświadczenia o jego wykonaniu kandydaci przekazują do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej za
pośrednictwem Działu Marketingu i Rekrutacji.
4. 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.
5. 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, przy łóżku chorego i stole operacyjnym.
6. Osoba rekrutowana po przyjęciu na studia podpisuje zobowiązanie do dostarczenia poświadczenia
ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a także ubezpieczenia związanego z

ryzykiem zakażenia wirusem HIV lub WZW. Ubezpieczenie jest obowiązkowe i powinno zostać
dostarczone do dziekanatu najpóźniej w terminie spotkania organizacyjnego. Koszt ubezpieczenia
pokrywa student.
7. Kandydat przyjmuje do wiadomości, iż niespełnienie warunku określonego w punkcie 4 i 6
skutkować będzie niedopuszczeniem do zajęć.

§7
1. Kandydat o zakwalifikowaniu na studia zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail na
adres wskazany w formularzu.
2. Na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia dokonuje się wpisu
na listę Studentów.
3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej odmawiającej przyjęcia na studia służy odwołanie
do Rektora za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na
studia, określonych w niniejszych „Warunkach, trybie oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia
rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na
kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2022/2023”.
5. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia doręcza się kandydatowi w sposób przewidziany w ustawie
Kodeks postępowania administracyjnego.
6. Od decyzji wydawanej przez Rektora w wyniku rozpoznania odwołania, o którym mowa w ust. 3
służy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

§8
1. Z osobą przyjętą na Studia, Uczelnia zawiera umowę określającą warunki odpłatności za Studia.
2. Osoba przyjęta na Studia otrzymuje regulamin studiów oraz statut za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

§9
1.

Kandydaci, którzy nie mają miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, po przyjęciu na studia są zobowiązani wskazać w Polsce pełnomocnika do
doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym, chyba że doręczenie następuje za pomocą

środków komunikacji elektronicznej, w tym na złożony przez studenta wniosek o doręczanie
pism formie dokumentu elektronicznego na wskazany przez studenta adres.
2.

Pełnomocnikiem do doręczeń może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych.

3.

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Studenta pisma pozostawia
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

§ 10
Niniejszy dokument zostanie podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w miejscach ogólnie
dostępnych na terenie Uczelni oraz na stronach internetowych Uczelni.

§ 11
W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym dokumencie decyzje podejmuje Rektor.

