
BR.000.4.2022 

Uchwała Nr 23/2022 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 64/2021  

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na 

studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie 

Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), art. 70 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 574 z późn. zm.) oraz § 93 ust. 1 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 37/2019 Senatu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Senat Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1.  

W uchwale Nr 64/2021 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 

30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku 

akademickim 2022/2023, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w załączniku do uchwały, stanowiącym „Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na  

I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 

2022/2023”, §12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 

„1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci będący cudzoziemcami (osoby nie 

posiadające polskiego obywatelstwa), poza spełnieniem warunków rekrutacji określonych  

w niniejszych zasadach, muszą wykazać się  znajomością języka polskiego zdając egzamin  

z języka polskiego w PUM lub dysponować certyfikatem znajomości języka polskiego,  

o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 

2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1386), 

poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej 

co najmniej B2 lub posiadać świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na 

zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej”. 

 

2) załącznik nr 13 do „Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów  

w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023”, 

otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                             

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 


