Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku Nr 1/12/2019
z dnia 11 grudnia 2019 r.
Dotyczy: zasad rekrutacji na studia I stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO,
KOSMETOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE oraz jednolite studia magisterskie na
kierunku FIZJOTERAPIA w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Medycznej w
Białymstoku
Na podstawie art. 69, 70, 72, 79, 323, 324, 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 93 Ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) Senat Wyższej
Szkoły Medycznej w Białymstoku ustalił następujące zasady rekrutacji na studia:

− postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania
o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydania decyzji o odmowie
przyjęcia na studia
− celem postępowania rekrutacyjnego jest ustalenie listy osób przyjętych na studia w
ramach ustalonych limitów przyjęć zgodnie z Uchwałą Senatu
− o przyjęciu na studia decyduje spełnienie wszystkich kryteriów formalnych
wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz kolejność
zgłoszeń
− osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na wybrany kierunek zobowiązane są do
dokonania elektronicznej rejestracji w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji; brak opłaty
rekrutacyjnej powoduje wykluczenie kandydata z postępowania kwalifikacyjnego na
studia
− o przyjęcie na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc; w
przypadku przekroczenia ilości miejsc (powyżej 10%) o przyjęciu decyduje pozycja
na liście sporządzanej na podstawie sumy najwyższych ocen ze świadectwa
dojrzałości z następujących przedmiotów: biologia, chemia oraz język obcy
(Kosmetologia,
Pielęgniarstwo,
Ratownictwo
Medyczne)
lub
biologia,
fizyka/matematyka oraz język obcy (Fizjoterapia)
− listy studentów tworzone są oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów,
z uwzględnieniem limitów przyjęć
− postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
− po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydat, który został przyjęty na
studia, zostanie wpisany na listę studentów, a kandydat nieprzyjęty otrzyma decyzję
administracyjną o odmowie przyjęcia na studia

− decyzje o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej
− od decyzji o odmowie przyjęcia na studia służy odwołanie do Odwoławczej Komisji
Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
− skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej określa
odrębna uchwała.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Rektor
Prof. dr hab. Lech Chyczewski

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku Nr 1a/12/2019
z dnia 11 grudnia 2019 r.
Dotyczy: zasad rekrutacji na tzw. studia pomostowe na kierunku PIELĘGNIARSTWO
w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku

Na podstawie art. 69, 70, 72, 79, 323, 324, 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 93 Ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) Senat Wyższej
Szkoły Medycznej w Białymstoku ustalił następujące zasady rekrutacji na studia:

− postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania
o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydania decyzji o odmowie
przyjęcia na studia
− celem postępowania rekrutacyjnego jest ustalenie listy osób przyjętych na studia
w ramach ustalonych limitów przyjęć zgodnie z Uchwałą Senatu
− osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do dokonania elektronicznej
rejestracji w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz uiszczenia opłaty
rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji; brak opłaty rekrutacyjnej powoduje
wykluczenie kandydata z postępowania kwalifikacyjnego na studia
− o przyjęcie na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc
− o przyjęcie na studia pomostowe mogą ubiegać się pielęgniarki, które posiadają
świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo
szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki na podstawie przepisów
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.
1039, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i
położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub
szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i
położnej (Dz. U. poz. 770).
− postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
− po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydat, który został przyjęty na
studia, zostanie wpisany na listę studentów, a kandydat nieprzyjęty otrzyma decyzję
administracyjną o odmowie przyjęcia na studia
− decyzje o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej

− od decyzji o odmowie przyjęcia na studia służy odwołanie do Odwoławczej Komisji
Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
− skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej określa
odrębna uchwała.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Rektor
Prof. dr hab. Lech Chyczewski

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku Nr 1b/12/2019
z dnia 11 grudnia 2019 r.
Dotyczy: zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w roku
akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku

Na podstawie art. 69, 70, 72, 79, 323, 324, 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 93 Ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) Senat Wyższej
Szkoły Medycznej w Białymstoku ustalił następujące zasady rekrutacji na studia:

− postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania
o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydania decyzji o odmowie
przyjęcia na studia
− celem postępowania rekrutacyjnego jest ustalenie listy osób przyjętych na studia
w ramach ustalonych limitów przyjęć zgodnie z Uchwałą Senatu
− osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do dokonania elektronicznej
rejestracji w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz uiszczenia opłaty
rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji; brak opłaty rekrutacyjnej powoduje
wykluczenie kandydata z postępowania kwalifikacyjnego na studia
− o przyjęcie na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc pod
warnikiem dostarczenia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku
PIELĘGNIARSTWO
− w przypadku przekroczenia ilości miejsc (powyżej 10%) o przyjęciu decyduje pozycja
na liście sporządzanej na podstawie sumy najwyższych ocen uzyskanych na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia
− postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
− po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydat, który został przyjęty na
studia, zostanie wpisany na listę studentów, a kandydat nieprzyjęty otrzyma decyzję
administracyjną o odmowie przyjęcia na studia
− decyzje o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej
− od decyzji o odmowie przyjęcia na studia służy odwołanie do Odwoławczej Komisji
Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

− skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej określa
odrębna uchwała.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Rektor
Prof. dr hab. Lech Chyczewski

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku Nr 1c/12/2019
z dnia 11 grudnia 2019 r.
Dotyczy: zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA w roku
akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku

Na podstawie art. 69, 70, 72, 79, 323, 324, 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 93 Ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) Senat Wyższej
Szkoły Medycznej w Białymstoku ustalił następujące zasady rekrutacji na studia:

− postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania
o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydania decyzji o odmowie
przyjęcia na studia
− celem postępowania rekrutacyjnego jest ustalenie listy osób przyjętych na studia
w ramach ustalonych limitów przyjęć zgodnie z Uchwałą Senatu
− osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do dokonania elektronicznej
rejestracji w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz uiszczenia opłaty
rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji; brak opłaty rekrutacyjnej powoduje
wykluczenie kandydata z postępowania kwalifikacyjnego na studia
− o przyjęcie na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc pod
warnikiem dostarczenia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku
KOSMETOLOGIA lub pokrewnym.
− w przypadku przekroczenia ilości miejsc (powyżej 10%) o przyjęciu decyduje pozycja
na liście sporządzanej na podstawie sumy najwyższych ocen uzyskanych na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia
− postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
− po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydat, który został przyjęty na
studia, zostanie wpisany na listę studentów, a kandydat nieprzyjęty otrzyma decyzję
administracyjną o odmowie przyjęcia na studia
− decyzje o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej
− od decyzji o odmowie przyjęcia na studia służy odwołanie do Odwoławczej Komisji
Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

− skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej określa
odrębna uchwała.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Rektor
Prof. dr hab. Lech Chyczewski

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku Nr 2/12/2019
z dnia 11 grudnia 2019 r.

Dotyczy: limitów przyjęć studentów na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim
2019/2020 w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku
Senat Wyższej Szkoły Medycznej w ustalił następujące limity przyjęć na studia:
1. Ratownictwo Medyczne
stacjonarne – 100 osób
niestacjonarne – 100 osób

2. Pielęgniarstwo
- Studia I stopnia
stacjonarne – 48 osób
niestacjonarne – 48 osób
- Studia II stopnia
stacjonarne – 80 osób
niestacjonarne – 120 osób
− Studia Pomostowe
niestacjonarne tor A – 50 osób
niestacjonarne tor B – 50 osób
niestacjonarne tor C– 50 osób
niestacjonarne tor D – 50 osób

3. Fizjoterapia
- Studia jednolite magisterskie
stacjonarne – 50 osób
niestacjonarne – 50 osób

4. Kosmetologia
- Studia I stopnia
stacjonarne – 100 osób
niestacjonarne – 100 osób
- Studia II stopnia
stacjonarne – 50osób
niestacjonarne – 50 osób

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Rektor
Prof. dr hab. Lech Chyczewski

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku Nr 3/12/2019
z dnia 11 grudnia 2019 r.

Dotyczy: powołania Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie § 62 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku Senat
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku niniejszą uchwałą zatwierdził skład Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2020/2021:

Komisja Rekrutacyjna:
Przewodniczący: Prorektor dr Elżbieta Barańczuk
Członkowie:

dr Bianka Misiak
mgr Mariusz Wojciuk
mgr Anna Danilczuk

Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna:
Przewodniczący: dr Agnieszka Zakrzeska
Członkowie: dr Krzysztof Tyburczy
mgr Małgorzata Androsiuk
mgr Paweł Kitlas

Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Rektor
Prof. dr hab. Lech Chyczewski

