
REGULAMIN 

EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O PRZENIESIENIE NA UM WE WROCŁAWIU PRZEPROWADZANEGO W 

FORMIE STACJONARNEJ 

1. Kandydat ze świadectwem lub dyplomem uzyskanym za granicą, ubiegający się  o 
przeniesienie na UM we Wrocławiu prowadzonym w języku polskim, zobowiązany jest 
przystąpić  do egzaminu z języka polskiego. 

2. Kandydat ubiegający się  o przeniesienie ma obowiązek zapoznać  się  z treścią  
niniejszego regulaminu przed przystąpieniem do egzaminu z języka polskiego, zwanego 
dalej "egzaminem". 

3. Egzamin ma formę  testu i może składać  się  z części sprawdzającej rozumienie ze 
słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz części testowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem słownictwa z zakresu biologii i chemii. 

4. Do egzaminu można przystąpić  tylko jeden raz, a uzyskany przez kandydata 
ubiegającego się  o przeniesienie wynik jest ostateczny, wiążący i uznawany wyłącznie 
w bieżącym roku akademickim. 

5. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie przez kandydata ubiegającego się  o 
przeniesienie wyniku na poziomie co najmniej 60% obliczanego na podstawie 
maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania. 

6. Do egzaminu zostaną  dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie do 04.07.2022 r. 
prześlą  na wskazany adres e-mail, wypełniony formularz zgłoszeniowy na egzamin z 
języka polskiego dla kandydatów ubiegających się  o przeniesienie wraz z 
zaświadczeniem o statusie studenta. 

7. Termin i miejsce egzaminu z języka polskiego zostanie podany na stronie uczelni 
https://lekarski.umw.edu.nl/content/przeniesienia-student%C3%B3w-z-innych-uczelni   

8. Zasady przeprowadzenia egzaminu obowiązujące komisję  egzaminacyjną: 
a. weryfikacja tożsamości kandydata ubiegającego się  o przeniesienie, na 

podstawie ważnego, zgodnego z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, 
dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport) 

b. przydzielenie kandydatowi miejsca w sali egzaminacyjnej; 
c. omówienie formy poszczególnych części egzaminu; 
d. przedstawienie konsekwencji zakłócania przebiegu egzaminu oraz naruszenia 

zasad obowiązujących podczas egzaminu, o których mowa w ust. 11; 
e. poinformowanie kandydatów ubiegających się  o przeniesienie o obowiązku 

czytelnego wypełnienia arkusza egzaminacyjnego, w tym danych osobowych 
oraz złożenia podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się  przez kandydata z 
treścią  regulaminu; 

f. określenie godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu; 
g. niekomentowanie zadań  egzaminacyjnych, nieudzielenie wyjasmen 1 innych 

informacji dotyczących tych zadań  oraz treści arkusza egzaminacyjnego; 

9. Kandydat na studia ma obowiązek: 
a. zgłosić  się  co najmniej 20 minut przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia 

egzaminu. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni kandydaci nie 
zostaną  wpuszczeni do sali egzaminacyjnej; 

b. sprawdzić  swój arkusz egzaminacyjny (zwrócić  szczególną  uwagę, czy jest 
kompletny, czy nie ma widocznych błędów drukarskich itp.). O stwierdzonych 



brakach niezwłocznie poinformować  przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej, który podejmie działania, zapewniające kandydatowi 
przystąpienie do egzaminu. 

c. podpisać  czytelnie swój arkusz egzaminacyjny imieniem i nazwiskiem. 
d. w czasie trwania egzaminu przestrzegać  poleceń  członków komisji 

egzaminacyjnej, kierujących przebiegiem egzaminu; 

10. Kandydata na studia obowiązuje zakaz: 
a. wnoszenia i korzystania z niedozwolonych pomocy m.in. z pomocy osób 

trzecich, urządzeń  elektronicznych do zdalnego porozumiewania się  i innych, 
notatek, słowników; 

b. komunikowania się  między sobą; 
c. zakłócania przebiegu egzaminu; 
d. opuszczania sali po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego; 
e. wynoszenia z sali arkuszy egzaminacyjnych lub wykonywania ich (foto) kopii. 

11. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu naruszenia przez zdającego 
obowiązków lub zasad ujętych w ust. 11, unieważnia jego egzamin, wpisuje 
"Unieważniony" na arkuszu egzaminacyjnym i dokonuje skreślenia kandydata z listy 
uczestników, odnotowując w protokole powód skreślenia. 

12. Rezygnację  z udziału w egzaminie kandydat zgłasza przewodniczącemu komisji 
egzaminacyjnej, który wpisuje "Rezygnacja" na arkuszu egzaminacyjnym oraz 
odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu. Rezygnacja jest równoznaczna 
ze skreśleniem z listy zdających egzamin. 

13. Skreślenie z listy zdających egzamin kończy postępowanie rekrutacyjne kandydata 
ubiegającego się  o przeniesienie. 

14. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg 
oceny prac egzaminacyjnych przez członków komisji. 

15. Wyniki z egzaminu zostaną  opublikowane przez pracowników dziekanatu do 
15.07.2022 r. na stronie: 
http s://lekarski.  umw. edu.pl/content/nrzeni  e s i enia- student%C3%B3 w-z-innych-uczelni  

16. Niezaliczenie egzaminu skutkować  będzie odmową  przeniesienia na studia w UMW. 
17. Uczestnik egzaminu ma prawo wglądu do swojego arkusza egzaminacyjnego w ciągu 

dwóch dni roboczych licząc od dnia opublikowania wyników. Informacja w sprawie 
miejsca, czasu i warunków wglądu do testu egzaminacyjnego zostanie zamieszczona na 
stronie: 
http s://lekarski.  umw. edu.pl/content/przenie  sienia-student%C3%B3 w-z-innych- uczelni  

Uniw 	d c7n,  

prof. dr hab. Andrzej Hendrich 
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