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Procedura rekrutacji cudzoziemców, polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, 

ubiegających się o odbywanie studiów medycznych w języku polskim w Polsce, 

na warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają zasady dotyczące 

podejmowania i odbywania kształcenia przez cudzoziemców określone przez Ministra Zdrowia 

w dokumencie pt. „Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych 

w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości 

polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego 

nadzorowanych”.  

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o odbywanie kształcenia na warunkach 

stypendialnych (stypendium Ministra Zdrowia) są cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę 

Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka lub polskie 

pochodzenie stwierdzone w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, niezależnie 

od posiadanego obywatelstwa. 

 

I. Wysokość stypendium przyznawanego przez Ministra Zdrowia osobom polskiego 

pochodzenia lub narodowości polskiej. 

 

Dysponentem stypendiów dla kandydatów na studia medyczne jest Minister Zdrowia. 

Stypendium Ministra Zdrowia przyznawane jest na okres do 10 miesięcy.  

Minister Zdrowia przewiduje następujące stawki stypendialne, dla osób polskiego pochodzenia 

lub narodowości polskiej, zakwalifikowanych na kurs przygotowawczy lub studia medyczne 

w Polsce na warunkach stypendialnych (stypendium RP Ministra Zdrowia): 

a) dla uczestników kursu przygotowawczego do studiów medycznych albo studentów I roku 

stypendium wynosi 900 zł miesięcznie i wypłacane jest przez okres do 10 miesięcy; 

b) dla studentów odbywających kształcenie, na II-VI rok studiów, na zasadach określonych 

przez Ministra Zdrowia, wysokość stypendium uzależniona jest od uzyskanej średniej 

arytmetycznej ocen z ostatniego roku studiów i wynosi 900 zł miesięcznie albo 

1350 zł miesięcznie (stypendium w podwyższonej wysokości może otrzymać do 20% 

studentów spośród wszystkich studentów, którzy posiadają status stypendysty Ministra 

Zdrowia oraz uzyskają średnią arytmetyczną ocen z poprzedniego roku studiów nie niższą 

niż 4,00). 

Liczba stypendiów Ministra Zdrowia uzależniona jest od środków finansowych 

zabezpieczonych na powyższy cel w budżecie Ministerstwa Zdrowia. 
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II. Kierunki studiów. 

 

Minister Zdrowia przewiduje przyjęcia m.in. na następujące kierunki w uczelniach przez 

siebie nadzorowanych: 

 lekarski, 

 lekarsko - dentystyczny, 

 farmacja, 

 fizjoterapia, 

 analityka medyczna, 

 pielęgniarstwo, 

 położnictwo, 

 kosmetologia. 

 

III. Warunki ubiegania się o studia na zasadach określonych przez Ministra 

Zdrowia. 

 

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o odbywanie kształcenia w Polsce, z pominięciem zasad 

rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, wyłącznie na studiach stacjonarnych, 

prowadzonych w języku polskim, w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, jeżeli: 

 

1) ukończą, z wynikiem pozytywnym, rekrutację wstępną (I etap rekrutacji) przeprowadzaną, 

przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zwaną dalej „NAWA”; 

2) odbędą kurs przygotowawczy do studiów medycznych w języku polskim (wyjątki od tej 

zasady określa niniejsza procedura: str. 4-5); 

3) uzyskają wynik pozytywny z zintegrowanego egzaminu dla cudzoziemców, kandydatów 

na studia medyczne, przeprowadzonego w lipcu każdego roku na wniosek Departamentu, 

przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (II etap rekrutacji). 

 

IV. Pierwszy etap rekrutacji (rekrutacja wstępna). 

 

Rekrutacja wstępna (I etap rekrutacji) kandydatów na studia medyczne przeprowadzana jest 

przez komisje egzaminacyjne powołane przez dyrektora NAWA (egzamin testowy z: języka 

polskiego, biologii, chemii) na zasadach określonych w Regulaminie Programu 

Stypendialnego dla Polonii z dnia 9 lutego 2018 r. 
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Uzyskanie, co najmniej 54% punktów możliwych do zdobycia łącznie z biologii i chemii 

(108 pkt.) uznaje się za uzyskanie wyniku pozytywnego z I etapu rekrutacji.  

Zastrzeżenie nr 1 

Podstawą kwalifikacji osób polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej na kurs 

przygotowujący do studiów medycznych w Polsce jest wynik uzyskany z egzaminów testowych 

przeprowadzanych przez NAWA, niezależnie od kraju zamieszkania. 

Zastrzeżenie nr 2 

W przypadku braku możliwości przystąpienia do I etapu rekrutacji, z przyczyn niezależnych 

od kandydatów tzn., gdy z obszaru danego okręgu konsularnego wpłynie do NAWA mniej niż 

8 wniosków, nie przeprowadza się egzaminów tylko uwzględnia się oceny uzyskane 

na świadectwie maturalnym, lub innym dokumencie wydanym za granicą, uprawniającym 

do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania lub oceny uzyskane w ostatniej klasie szkoły 

średniej. 

W powyższej sytuacji w odniesieniu do kandydatów na studia medyczne brane będą pod 

uwagę, oceny z następujących przedmiotów: biologii, chemii, fizyki lub matematyki. 

Zastrzeżenie 3 

Uzyskanie wyniku pozytywnego z I etapu rekrutacji nie jest równoznaczne z uzyskaniem 

stypendium Ministra Zdrowia, gdyż warunki finansowe odbywania kształcenia, na kursie 

przygotowującym do studiów medycznych uzależnione są od decyzji Ministra Zdrowia. 

Informacja dotycząca wyników rekrutacji wstępnej, kandydatów zakwalifikowanych 

na kurs przygotowawczy do studiów medycznych oraz warunków finansowych odbywania 

kursu zostanie przekazana przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa 

Zdrowia, zwany dalej „Departamentem”, do polskich placówek konsularno-dyplomatycznych, 

w okresie od 1 sierpnia do 15 sierpnia 2018 r., które poinformują kandydatów o decyzji 

Ministra Zdrowia. 

 

V. Drugi etap rekrutacji. 

 

Co do zasady kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny z rekrutacji wstępnej 

(I etap rekrutacji) oraz po podjęciu decyzji przez Ministra Zdrowia, kierowani są na 

9-miesięczny kurs przygotowawczy do studiów medycznych w Polsce (kurs obejmuje naukę 

języka polskiego oraz przedmiotów kierunkowych tj. biologii, chemii, fizyki), który rozpoczyna 

się 1 października 2018 r.  
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Po odbyciu i zaliczeniu kursu przygotowawczego kandydaci przystępują do II etapu rekrutacji 

tj. egzaminu przeprowadzanego, na wniosek Departamentu, przez Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi (egzamin z: biologii, chemii i fizyki). 

Jednakże kandydaci, którzy przystąpili do I etapu rekrutacji mają możliwość (wybór należy 

do kandydata) przystąpienia do II etapu rekrutacji w celu podjęcia studiów na kierunkach 

medycznych w Polsce już w roku akademickim 2018/2019, tzn. bez odbywania 

9-miesięcznego kursu przygotowawczego, jeżeli spełnią łącznie poniższe warunki: 

1) przystąpili do rekrutacji wstępnej przeprowadzanej przez NAWA; 

2) przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego poza Rzeczpospolitą Polską lub 

posiadają świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej z polskim językiem nauczania, 

uprawniające do odbywania studiów wyższych w kraju wydania; 

3) w roku, w którym przystąpili do rekrutacji wstępnej, w okresie od 1 czerwca do 5 lipca, złożą, 

wniosek (str. 7-9) do dyrektora Departamentu o wyrażenie zgody na przystąpienie 

do egzaminu przeprowadzanego w dniu 16 lipca 2018 r. przez Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi oraz uzyskają zgodę na powyższe.  

Po odręcznym wypełnieniu wniosku jego skan należy wysłać na e-mail: t.gruszko@mz.gov.pl 

oraz w wersji papierowej na poniższy adres: 

Ministerstwo Zdrowia 

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa. 

Kandydaci, którzy spełnią warunki, o których mowa w pkt. 1-3, po weryfikacji danych zawartych 

we wniosku, zostaną poinformowani, wyłącznie drogą elektroniczną o dokładnej godzinie oraz 

miejscu egzaminu itp. (Zainteresowani po wysłaniu deklaracji na ww. adres e-mail otrzymają 

informację zwrotną). 

Kandydaci, którzy uzyskają wynik pozytywny (tj., co najmniej 56% wszystkich punktów 

możliwych do zdobycia) z egzaminu przeprowadzonego przez Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi w dniu 16 lipca 2018 r., po podjęciu decyzji przez Ministra Zdrowia, 

zostaną skierowani na studia do jednej z uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. 

O wyniku II etapu rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani w dniu 16 lipca 2018 r. 

W stosunku do osób, które przystąpią do ww. egzaminu i uzyskają wynik negatywny Minister 

Zdrowia, podejmie decyzję, co do możliwości odbycia kursu przygotowawczego oraz 

warunków finansowych jego odbywania, wziąwszy pod uwagę wynik rekrutacji wstępnej 

przeprowadzonej przez NAWA. 

W uczelniach wyższych w Polsce obowiązuje system elektronicznej rejestracji kandydatów. 

mailto:t.gruszko@mz.gov.pl
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Osoby ubiegające się o podjęcie studiów na warunkach stypendialnych, z pominięciem kursu 

przygotowawczego, powinny rejestrować się w uczelni w terminie przez nią wymaganym 

na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców na warunkach stypendium Rządu Polskiego.  

 

 

VI. Przebieg procesu rekrutacji cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia 

lub narodowości polskiej, na studia medyczne w Polsce na zasadach 

określonych przez Ministra Zdrowia. 

 

1.  NAWA przeprowadza I etap rekrutacji (rekrutacja wstępna) dla cudzoziemców kandydatów 

na studia medyczne w Polsce. 

2. Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez pracowników NAWA. 

3. Wyniki I etapu rekrutacji, wraz z dokumentacją umożliwiającą rozkodowanie wyników 

rekrutacji, przekazywane są przez NAWA do Departamentu. 

4. W przypadku, nieprzeprowadzenia rekrutacji z przyczyn niezależnych od kandydatów 

np. z obszaru danego okręgu konsularnego wpłynie do NAWA mniej niż 8 wniosków, NAWA 

przekazuje wnioski kandydatów na studia medyczne do Departamentu. 

5. Po otrzymaniu wyników rekrutacji pracownik Departamentu będący jednocześnie 

członkiem Zespołu do Spraw Programów dla Studentów przy Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej (Zespół) rozkodowuje wyniki kandydatów, poprzez przypisanie imion 

i nazwisk poszczególnym kandydatom do uzyskanego przez nich wyniku. 

6. Pracownik Departamentu przedstawia rozkodowane wyniki z I etapu rekrutacji, 

z opinią dyrektora Departamentu, do dokonania oceny merytorycznej przez Zespół. 

7. Ocena merytoryczna dokonywana przez Zespół prowadzi do: ustalenia listy rankingowej 

kandydatów pozytywnie oraz negatywnie zarekomendowanych przez Zespół 

do odbywania kursu przygotowawczego do studiów medycznych w języku polskim, 

w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

wraz ze wskazaniem propozycji warunków finansowych odbywania kształcenia 

kandydatów, którzy zakończyli I etap rekrutacji z wynikiem pozytywnym albo wskazania 

propozycji warunków finansowych odbywania kształcenia, kandydatów, którzy zakończyli 

II etap rekrutacji z wynikiem pozytywnym. 

8. Ocena merytoryczna, której dokonuje Zespół kończy się wydaniem opinii. 

9. Minister Zdrowia, po zapoznaniu się z opinią Zespołu, podejmuje decyzję dotyczącą 

możliwości i warunków finansowych odbywania kursu przygotowawczego albo studiów 

przez cudzoziemców, w uczelniach przez niego nadzorowanych. 

10. Informacja dotycząca wyników rekrutacji wstępnej, kandydatów zakwalifikowanych 

na kurs przygotowawczy do studiów medycznych oraz warunków finansowych odbywania 
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kursu, zostaje przekazana przez Departament do polskich placówek konsularno-

dyplomatycznych, w okresie od 1 sierpnia do 15 sierpnia 2018 r. 

11. Polskie placówki konsularno-dyplomatyczne, informują kandydatów o decyzji Ministra 

Zdrowia, niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej wyników rekrutacji. 

12. W przypadku wystąpienia naruszeń formalnych przy określaniu warunków finansowych 

odbywania kształcenia, kandydaci mogą zwrócić się z wnioskiem do Ministra Zdrowia 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
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Wniosek do dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia 

o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu dla kandydatów cudzoziemców na studia 

medyczne w dniu 16 lipca 2018 r. w Łodzi w celu podjęcia studiów w roku akademickim 

2018/2019. 

 

Imię i Nazwisko:……………........................... 

Obywatelstwo……………………………......... 

e-mail:…………………………………………… 

Nr referencyjny wniosku nadany w systemie NAWA…………………… 

Nazwa szkoły średniej oraz miejscowości, w której ukończył/a Pan/i szkołę 

średnią…………………………………………………………………………………………………………….. 

    

Ja …………………………………………..1ubiegam się o przystąpienie do egzaminu 

dla kandydatów na studia medyczne w Polsce, który odbędzie się w dniu 16 lipca 

2018 r., w celu podjęcia studiów na kierunku…………………………………2w roku akademickim 

2018/2019 na zasadach……………………………….............................................................................3w 

jednej z niżej wymienionych uczelni wyższych, zgodnie z kolejnością4: 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………………... 

6. …………………………………………………………………………………............ 

Uzasadnienie wniosku 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
1Imię i nazwisko. 

2 Kierunek studiów np. lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, inny (wpisać nazwę kierunku studiów). 

3 Należy wpisać jeden z następujących warunków: 1) stypendium Ministra Zdrowia 2) bez stypendium Ministra 

Zdrowia i bez obowiązku ponoszenia opłat za kształcenie. 

4Proszę wskazać 6 uczelni wyższych, w której chciałby Pan/Pani odbyć studia medyczne wraz 

z uszeregowaniem uczelni według następującej kolejności: od uczelni, w której kandydat chciałby odbyć 

kształcenie w pierwszej kolejności do uczelni, w której chciałby podjąć kształcenie w najmniejszym stopniu (lista 

uczelni znajduje się na stronie 9). 
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1) przystąpiłem/am do rekrutacji wstępnej przeprowadzanej przez NAWA; 

2) przystąpiłem/am do egzaminu maturalnego z języka polskiego poza Rzeczpospolitą Polską lub 

posiadam świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej z polskim językiem nauczania, uprawniające 

do odbywania studiów wyższych w kraju wydania. 

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Ministerstwo Zdrowia, ul. 

Miodowa 15, 00-952 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie wniosków 

cudzoziemców ubiegających się o przystąpienie do egzaminu dla cudzoziemców, kandydatów na studia 

medyczne w Polsce, w roku akademickim 2018/2019.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku. 

Złożenie wniosku do Ministra Zdrowia oznacza zapoznanie się z dokumentem pt. Zasady dotyczące 

podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie 

polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia 

w uczelniach przez niego nadzorowanych. 

Dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl  

 

………………………………………………. 

 (data, czytelny podpis) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 
• Kopię (skan) dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie lub narodowość polską 

wydanego przez uprawniony organ np. konsula RP.  
 

http://www.mz.gov.pl/
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Lista uczelni wyższych: 

1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 

2. Gdański Uniwersytet Medyczny. 

3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 

4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. 

8. Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

10. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. 

11. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

 

 


