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KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
Studia I-go stopnia (licencjackie)
W TRYBIE NIESTACJONARNYM (dawniej POMOSTOWYM)
Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego:
Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi rekrutację na:
A.

3-semestralne studia zawodowe - dla pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających świadectwo
dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli
naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później.

B.

5-semestralne studia zawodowe - dla pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających świadectwo
dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli
naukę wcześniej niŜ w roku szkolnym 1980/81.

C.

3-semestralne studia zawodowe - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości
i będących absolwentkami dwuletnich medycznych szkół zawodowych.

D.

2-semestralne studia zawodowe - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości
i będących absolwentkami dwu i pół-letnich medycznych szkół zawodowych.

E.

2-semestralne studia zawodowe – dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości
i będących absolwentkami trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni Kandydaci, którzy w wyznaczonych
terminach złoŜą:
1. elektroniczną aplikację na kierunek pielęgniarstwo oraz
2. komplet dokumentów wymaganych na ten kierunek.
1. ZŁOśENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA
W pierwszej kolejności, Kandydaci mają obowiązek:


zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),



wnieść opłatę rekrutacyjną i



złoŜyć – za pośrednictwem IRK – elektroniczną aplikację na kierunek pielęgniarstwo (studia
pomostowe I-go stopnia)

(Patrz: „Instrukcja składania aplikacji w IRK”).
2. ZŁOśENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATA
Po złoŜeniu aplikacji, naleŜy, w wyznaczonym terminie, dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej komplet
wymaganych dokumentów, zgodnych z danymi w aplikacji.
Dokumenty naleŜy złoŜyć osobiście. Dokumenty przysłane pocztą nie będą przyjmowane.
Dopuszcza się złoŜenie dokumentów Kandydata przez osobę posiadającą pisemne upowaŜnienie do
podejmowania czynności prawnych w imieniu Kandydata, potwierdzone notarialnie lub złoŜone
osobiście przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej.
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Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis
2. Dyplom zawodowy (zgodny z wybranym kierunkiem studiów uzyskany w szkole średniej lub
pomaturalnej)
3. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu*
4. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej**
5. Cztery zdjęcia spełniające wymagania stawiane zdjęciu do dowodu osobistego (zgodne ze
zdjęciem wprowadzonym do IRK w wersji elektronicznej)
6. Dokumenty poświadczające osiągnięcia Kandydata, zaświadczenia o odbytym kształceniu
* W przypadku, gdy dokumenty składa w imieniu Kandydata osoba upowaŜniona, kopia dowodu
osobistego/paszportu musi być potwierdzono urzędowo na zgodność.
** W przypadku, gdy Kandydat wniósł opłatę, ale nie zdąŜył jej przypisać do wypełnionej aplikacji.
Informacja o miejscu i godzinach przyjmowania dokumentów zostanie podana poprzez IRK.
Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŜą wymaganych dokumentów nie będą brani pod
uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.
3. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:








wyniki dyplomowego egzaminu zawodowego (liceum/studium pomaturalne):

(maks. 6 punktów)

ocenę bardzo dobrą (z wyróŜnieniem/celującą)

- 6 punktów

ocenę bardzo dobrą

- 5 punktów

ocenę dobrą

- 4 punkty

ocenę dostateczną

- 3 punkty

formy kształcenia przeddyplomowego (udokumentowane):

(maks. 25 punktów)

Studia wyŜsze, inne

- 10 punktów

Specjalizacje

- 6 punktów

Kursy specjalizacyjne

- 3 punkty

Kursy kwalifikacyjne

- 3 punkty

Kursy dokształcające

- 2 punkty

Inne formy doskonalenia zawodowego

- 1 punkt

wiedzę ogólną (osiągnięcia udokumentowane):

(maks. 17 punktów)

Publikacje (w czasopismach naukowych i zawodowych)

- 8 punktów

Doniesienia zjazdowe

- 6 punktów

Organizowanie szkoleń i zjazdów

- 3 punkty

wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, projektów, prace wdroŜeniowe
(standardy, procedury, prace związane z uzyskaniem akredytacji)
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Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wszystkich Kandydatów,
zostanie utworzona jedna lista rankingowa dla danego kierunku. Kandydaci będą umieszczeni na tej
liście w kolejności według malejącej liczby punktów.
W oparciu o przyznane limity przyjęć i z zachowaniem zasady jednakowego traktowania Kandydatów
o takiej samej liczbie punktów, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzje w sprawie przyjęcia na
studia kolejnych Kandydatów z listy rankingowej, aŜ do wyczerpania limitu przyjęć.
Osoby, które nie uzyskały minimum punktów kwalifikującego do przyjęcia i znajdują się poniŜej progu
odcięcia nie zostaną przyjęte na studia, chyba, Ŝe zwolnią się miejsca w limicie przyjęć.
Wyniki oraz wszelkie informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego będą przekazywane
Kandydatom poprzez IRK.
UWAGA: Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Kandydaci przyjęci na te studia są zobowiązani
podpisać z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym umowę dotyczącą warunków odpłatności
i wnieść opłatę za studia zgodnie z zarządzeniem Rektora WUM. Podpisanie ww. umowy i wniesienie
opłaty w wyznaczonym terminie stanowi warunek dopuszczenia Kandydata do zajęć na WUM.
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