Uchwała Nr CDVIII/2015
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Na podstawie art. 169 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.), oraz § 46 ust. 40 Statutu Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, Senat uchwala, co następuje:
§1
Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady w zakresie, biologii, chemii lub fizyki
ubiegający się o przyjęcie na studia na każdy kierunek w Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady z wiedzy ekologicznej
ubiegający się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
na kierunek zdrowie publiczne przyjmowani są na studia bez względu na wyniki egzaminu
maturalnego z pozostałych przedmiotów, z zastrzeżeniem § 3.
§2
Laureaci i finaliści przyjmowani są w ramach przyznanego limitu miejsc na dany kierunek
studiów oraz po spełnieniu warunków określonych w Uchwale Senatu w sprawie warunków
i trybu rekrutacji na studia w UM w Lublinie na dany rok akademicki.
§3
1. Laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w § 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunek
ratownictwo medyczne zobowiązani są przystąpić do egzaminu sprawnościowego.
2. Laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w § 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunek
techniki dentystyczne zobowiązani są przystąpić do egzaminu manualnego.
§4
1. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w § 1 na podstawie zaświadczenia
Komitetu Głównego Olimpiady stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub
finalisty.
2. Laureatom uprawnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje w okresie 3 lat od uzyskania
świadectwa egzaminu maturalnego.
3. Finalistom uprawnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje w roku, w którym uzyskali
świadectwo egzaminu maturalnego.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr CDXXXI/2012 Senatu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków
rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie.
§6
Zasady, o których mowa w Uchwale, ustala się na okres trzech lat, począwszy od
postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2016/2017.
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