
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 27 marca 2018 roku 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019 
 

termin rozpoczęcia rekrutacji: 9 kwietnia 2018 r. 

termin zakończenia rekrutacji: 12 października 2018 r. 

 

 

ETAP REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ NA STUDIA 
 

 STACJONARNE: studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

analityka medyczna 

farmacja 

lekarski 

lekarsko-dentystyczny 

biomedycyna 

dietetyka 

elektroradiologia 

fizjoterapia 

higiena stomatologiczna 

kosmetologia 

pielęgniarstwo 

położnictwo 

zdrowie publiczne 
 

matura 

zagraniczna 
9.04 – 25.04 

matura  

nowa 

„stara” 

europejska 

międzynarodowa 

28.05 –27.06 

 

 STACJONARNE: studia I stopnia 

 
 

 

 

techniki dentystyczne 

ratownictwo medyczne 

 

matura 

zagraniczna 

 

9.04 – 25.04 

matura  

nowa 

„stara” 

europejska 

międzynarodowa 

 

28.05 –20.06 

 

 

 STACJONARNE: studia II stopnia  
biomedycyna 

dietetyka 

elektroradiologia 

fizjoterapia 

kosmetologia 

pielęgniarstwo 

położnictwo 

zdrowie publiczne 

matura  

nowa 

„stara” 

europejska 

międzynarodowa 

zagraniczna 

10.07-23.07  

 

 

 NIESTACJONARNE: jednolite studia magisterskie 

farmacja 

lekarski 

lekarsko-dentystyczny 

matura  

nowa 

„stara” 

europejska 

międzynarodowa 

zagraniczna 

22.08 – 3.09 
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EGZAMINY NA STUDIA 
 

wstępny 

(matura zagraniczna) 

matematyka 
5 czerwca 2018 r. 

godz. 9:00 - poziom podstawowy,  

godz. 14:00 - poziom rozszerzony 

język angielski 
6 czerwca 2018 r. 

godz. 14:00 - poziom rozszerzony 

biologia 
8 czerwca 2018 r. 

godz. 9:00 - poziom rozszerzony 

fizyka 
11 czerwca 2018 r. 

godz. 9:00 - poziom rozszerzony 

chemia 
12 czerwca 2018 r. 

godz. 9:00 - poziom rozszerzony 

sprawnościowy – kierunek ratownictwo medyczne 
21 czerwca 2018 r. 

godz. 9:00 basen,  

godz. 12:00 hala sportowa 

manualny – kierunek techniki dentystyczne 

 

26.06.2018 r. 
 

testowy – studia IIº na kierunek:  

dietetyka, 

fizjoterapia, 

pielęgniarstwo, 

położnictwo, 

zdrowie publiczne 

25 - 26.07.2018 r. 

 

testowy – studia IIº na kierunek kosmetologia  27.07.2018 r.  

testowy – studia IIº
 
na kierunek elektroradiologia 24.07.2018 r. 

 

 

 

ETAP WPISYWANIA WYNIKÓW (ocen, % punktów) 
 

 STACJONARNE: studia I stopnia, jednolite studia magisterskie 
analityka medyczna 

farmacja 

lekarski 

lekarsko-dentystyczny 

biomedycyna 

dietetyka 

elektroradiologia 

fizjoterapia 

higiena stomatologiczna 

kosmetologia 

pielęgniarstwo 

położnictwo 

zdrowie publiczne 

techniki dentystyczne 

ratownictwo medyczne 

matura  

nowa 

„stara” 

europejska 

międzynarodowa 

zagraniczna 

2.07 – 9.07 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 27 marca 2018 roku 

 

ETAP OGŁASZANIA LIST REKRUTACYJNYCH 

 
 STACJONARNE: studia I stopnia, jednolite studia magisterskie 

analityka medyczna 

farmacja 

lekarski 

lekarsko-dentystyczny 

biomedycyna 

dietetyka 

elektroradiologia 

fizjoterapia 

higiena stomatologiczna 

kosmetologia 

pielęgniarstwo 

położnictwo 

zdrowie publiczne 

techniki dentystyczne 

ratownictwo medyczne 

matura  

nowa 

„stara” 

europejska 

międzynarodowa 

 

I lista – 12 lipca 2018 r. 
składanie dokumentów 

do 17.07 do godz. 12:00 

 

II lista – 18 lipca 2018 r. 
składanie dokumentów 

do 23.07 do godz. 12:00 
 

III lista – 24 lipca 2018 r.  
składanie dokumentów 

do 26.07 do godz. 12:00 

 

IV lista – 27 lipca 2018 r. 
składanie dokumentów 

do 31.07 do godz. 12:00 

 

V lista – 1 sierpnia 2018 r.  
składanie dokumentów 

do 3.08 do godz. 12:00 
 

VI lista – 3 sierpnia 2018 r. 
składanie dokumentów 

do 7.08 do godz. 12:00 
 

ogłoszenie kolejnej listy 

6 września 2018 r. 

 

 STACJONARNE: studia II stopnia 

biomedycyna 

dietetyka 

elektroradiologia 

fizjoterapia 

kosmetologia 

pielęgniarstwo 

położnictwo 

zdrowie publiczne 

matura  

nowa 

„stara” 

europejska 

międzynarodowa 

zagraniczna 

I lista – 30 lipca 2018 r. 
składanie dokumentów  

do 2.08 do godz. 12:00 

II lista – 2 sierpnia 2018 r. 
składanie dokumentów do 7.08  

 

 

 

 NIESTACJONARNE: jednolite studia magisterskie 

farmacja 

lekarski 

lekarsko-dentystyczny 

matura 

nowa 

„stara” 

europejska 

międzynarodowa  

zagraniczna 

I lista – 5 wrzesień 2018 r. 

 

5.09 - 11.09 do godz. 12:00 
składanie dokumentów, wydanie decyzji,  

podpisanie umowy, wniesienie opłaty 
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CUDZOZIEMCY podejmujący studia w języku polskim na podstawie decyzji Rektora  

 

 jednolite studia magisterskie oraz studia I stopnia 

analityka medyczna 

dietetyka 

farmacja 

fizjoterapia 

kosmetologia 

pielęgniarstwo 

położnictwo 

zdrowie publiczne 

 

I lista – 19 lipca 2018 r. 

 
składanie dokumentów  

do 26.07 do godz. 12:00 

 

 

 

 studia II stopnia 

 

fizjoterapia 

kosmetologia 

pielęgniarstwo 

położnictwo 

 

I lista – 31 lipca 2018 r. 

 
składanie dokumentów  

do 07.08 do godz. 12:00 

 

 

 

 
UWAGA: 
 

 Kolejne terminy ogłaszania list osób wstępnie zakwalifikowanych nie określone niniejszym harmonogramem 

ustalane będą indywidualnie w zależności od kierunku. 

 Terminy ukazywania się kolejnych komunikatów będą podawane przy kolejnej liście rezerwowej. 


