Załącznik nr 3 do uchwały nr 36/V/2019
Senatu UJ z 29 maja 2019 roku
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole
Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku
akademickim 2020/2021
§1
Niniejszy załącznik określa szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok następujących stacjonarnych
jednolitych studiów magisterskich:
1) kierunek lekarski (program w języku angielskim – MD program in English);
2) kierunek lekarsko-dentystyczny (program w języku angielskim – DDS – Doctor of dental surgery program
in English);
– dotyczące obywateli polskich oraz cudzoziemców.
§2
1. Warunkiem formalnym do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w §1 jest:
1) posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na umożliwiającym
odbywanie studiów poziomie B2, jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w innym języku niż
angielski. Poziom CEFR B2 musi być potwierdzony certyfikatami: IELTS – co najmniej 6,5 pkt;
TOEFL iBT – co najmniej 87 pkt i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE, TOEFL PBT – co
najmniej 510 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt) lub równoważny.
Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane
na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z krajów
skandynawskich:
a) dla kandydatów z Norwegii – 4;
b) dla kandydatów ze Szwecji – C (VG);
c) dla kandydatów z Danii – 7.
Jeżeli kandydat z kraju skandynawskiego nie posiada co najmniej wskazanej oceny z języka
angielskiego, zobowiązany jest przedstawić ww. dokument potwierdzający znajomość języka
angielskiego,
2) posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia szkoły
średniej, który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia wyższe na kierunku
lekarskim lub lekarsko-dentystycznym,
3) ukończenie w szkole średniej i/lub w trakcie kształcenia uzupełniającego kursów z przedmiotów:
chemia oraz biologia lub fizyka, potwierdzone zaświadczeniem z oceną lub wykazane na świadectwie
ukończenia szkoły średniej.
2. Podstawą ustalenia listy rankingowej jest wynik kwalifikacji, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100,
ustalony w oparciu o wynik pisemnego egzaminu wstępnego w języku angielskim z przedmiotu Reasoning
and Critical Thinking in Pre-medical Sciences.
3. Limity przyjęć:
1) kierunek lekarski (program w języku angielskim – MD program in English):
a) górny limit przyjęć (bez względu na posiadane obywatelstwo): 125
b) dolny limit przyjęć: 32
2) kierunek lekarsko-dentystyczny (program w języku angielskim – DDS – Doctor of dental surgery
program in English):
a) górny limit przyjęć (bez względu na posiadane obywatelstwo): 20
b) dolny limit przyjęć: 12

