
Zarządzenie Nr 89 /2022 
Rektora  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

 
zmieniające  zarządzenie Nr 53/2020 Rektora z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Procedury przeprowadzania w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie nostryfikacji 
dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie 
potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, oraz 
ustalania warunków i trybu zwalniania z opłat 

 

 

Na podstawie § 12 ust 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zw. z art. 327 

ust 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. 

poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą          

oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1881), 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. W załączniku do zarządzenia Nr 53/2020 Rektora z dnia 16 marca 2020 r. – „Procedura 

przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz  postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie” § 2 ust. 5 otrzymuje 

następujące brzmienie:  
 

„5. W przypadkach uzasadnionych organizacją pracy na Uczelni, w związku z 

postanowieniami ust. 2, dziekan wydziału właściwego ze względu na przedmiot 

postępowania nostryfikacyjnego, może wyznaczyć terminy przyjmowania Wniosków                                      

w danym roku akademickim w drodze ogłoszenia przed rozpoczęciem roku akademickiego 

na stronie internetowej wydziału, kierując się łącznie następującymi zasadami:                                   

1/ wyznaczone okresy przyjmowania wniosków powinny być nie krótsze niż 30 dni;                           

2/ należy wyznaczyć co najmniej 3 okresy przyjmowania wniosków w roku akademickim.” 

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 przyjmuje się tekst jednolity „Procedury 

przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie” w brzmieniu załącznika nr 1 

do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
    
 

                           Zbigniew GACIONG 
                      REKTOR 
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