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       Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 45/14
  z dnia 22.08.2014 r.

Regulamin rekrutacji na II edycję niestacjonarnych studiów podyplomowych

„Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”

w języku angielskim na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

w roku akademickim 2014/2015

§1

Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  i  tryb  rekrutacji  na  II  edycję  niestacjonarnych  studiów

podyplomowych „Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach

o  zdrowiu”  w  języku  angielskim  na  Wydziale  Nauk  o  Zdrowiu  Uniwersytetu  Medycznego  w

Białymstoku w roku akademickim 2014/2015

§2

1.  Studia  podyplomowe  w  roku  akademickim  2014/2015  realizowane  są  w  ramach  projektu

pn.  „Rozwój  oferty  kształcenia  z  wykorzystaniem  technik  'distance  learning'  na  UMB",

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Uczestnictwo w studiach jest nieodpłatne.

3.  W przypadku rezygnacji  ze  studiów,  Słuchacz zobowiązany jest  do pisemnego poinformowania

o tym fakcie Uczelni  w terminie 7 dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.  Jeżeli  absencja,

rezygnacja,  lub  skreślenie  Słuchacza  decyzją  Kierownika  Studiów  Podyplomowych  w przypadku

powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, nieprzystąpienia do egzaminów

w wyznaczonym terminie i/lub niezłożenia projektu końcowego, spowodują negatywne konsekwencje

finansowe związane z nieosiągnięciem przez Uczelnię  założonych rezultatów projektu pn.  Rozwój

oferty  kształcenia  z  wykorzystaniem  technik  „distance  learning”  na  UMB,  Uczelnia  wystąpi

z finansowym  roszczeniem regresowym do Słuchacza studiów podyplomowych.

§3

1.  Rekrutacja  na  niestacjonarne  Studia  Podyplomowe  odbywa  się  w  trybie  postępowania

kwalifikacyjnego.

2. Studia podyplomowe obejmują dwa semestry.

3. Studia w całości prowadzone są w języku angielskim.

§4

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczona zostanie osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, 

2) posiada:

a) dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia lub równorzędny, lub

Projekt pt. Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik „distance learning” na UMB
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



                      ……
b) dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia lub równorzędny nadany przez inne niż

Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, lub

c)  dyplom ukończenia  studiów co  najmniej  I  stopnia  lub  równorzędny  nadany  przez  inne

państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom nadający ten tytuł

został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami.

§5

1.  Kandydat  na  studia  podyplomowe  rejestruje  się  w  portalu  rekrutacyjnym  UMB  "Internetowa

Rekrutacja  Kandydatów"  i  wypełnia  wszystkie  wymagane  dane,  a  następnie  składa  w  Dziale

Projektów  Pomocowych  -  Biuro  Projektu  formularz  rekrutacyjny  wraz  z  załącznikami  w  wersji

papierowej.

2. Do formularza rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero dyplomu studiów co najmniej pierwszego

stopnia  (w  przypadku  cudzoziemców  wymagany  jest  dyplom  ukończenia  studiów  co  najmniej

pierwszego  stopnia  lub  równorzędnych  w Polsce  albo  zalegalizowany  dyplom lub  inny  dokument

ukończenia studiów wyższych uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim

dyplomem studiów co najmniej pierwszego stopnia lub równorzędnych),

2)  dokument  potwierdzający  znajomość języka  angielskiego  na poziomie  odpowiadającym

minimum certyfikatowi B2.

§6

O przyjęciu  na  studia  decyduje  Komisja  Rekrutacyjna  w  składzie:  Prorektor  ds.  Nauki,  Prorektor

ds. Studenckich, Kierownik Studiów Podyplomowych.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

2) ustalenie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego,

3) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

4) przygotowanie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego,

5) wydawanie decyzji.

§7

1.  Komisja  Rekrutacyjna  przeprowadza  postępowanie  kwalifikacyjne  w  oparciu  o  dokumentację,

o której mowa w §3 ust. 2.

2. Kryteria selekcji są następujące: 

a) ocena na dyplomie,

b) stopień znajomości języka angielskiego, 
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c)  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  zastosowań  statystyki  lub/i  ukończony  kierunek  studiów

pokrewny  biostatystyce:  (bio)matematyka,  statystyka  (również  ekonometria),  informatyka,

bioinformatyka, (bio)inżynieria, (bio)fizyka, 

d) motywacja do podjęcia studiów.

3. Zasady oceny kandydatów zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Ta sama osoba może wziąć udział tylko w jednej edycji studiów podyplomowych.

5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

§8

1. Na studia podyplomowe może zostać przyjętych maksimum 30 osób.

2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona lista rankingowa.

3. W przypadku kandydatów z równą ilością punktów o miejscu na liście rankingowej decydować 

będzie kolejność zgłoszeń.

4. Na studia zostaną przyjęte wszystkie osoby z liczbą punktów powyżej progu, którego wysokość

ustali Komisja Rekrutacyjna.

§9

1. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję  o zakwalifikowaniu kandydata na studia podyplomowe,

umieszczając go na liście rankingowej, lub o umieszczeniu kandydata na liście rezerwowej. Informacja

o zakwalifikowaniu kandydata na listę rankingową lub umieszczeniu na liście rezerwowej przekazana

zostanie na adres e-mail podany w formularzu przez kandydata.

2.  Po zakwalifikowaniu kandydata na listę rankingową osób do przyjęcia  na studia podyplomowe,

kandydat  zobowiązany  jest  dostarczyć  w  ciągu  7  dni  do  Biura  Projektu  niezbędne  dokumenty,

tj. deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu oraz podpisaną w dwóch

egzemplarzach umowę o uczestnictwo w studiach.

3.  W przypadku  niezłożenia  przez  kandydata  wymaganych  dokumentów w zakreślonym terminie,

zostaje on skreślony z listy rankingowej, a w miejsce kandydata na liście rankingowej wchodzi osoba

z listy rezerwowej z największą punktacją.

4. Lista rankingowa będzie uzupełniona o kandydatów z listy rezerwowej,  którzy zdobyli  minimum

punktów wymaganych do zakwalifikowania na studia podyplomowe, do wyczerpania limitu miejsc na

studiach podyplomowych.

§10

Szczegółowy harmonogram określający terminy i warunki postępowania rekrutacyjnego oraz terminy

rozpoczęcia  i  zakończenia  procesu  rekrutacji  zostaną  podane  na  stronie  internetowej  projektu

(http://rok.umb.edu.pl/)  oraz  na  portalu  rekrutacyjnym  UMB  "Internetowa  Rekrutacja  Kandydatów"

(http://rekrutacja.umb.edu.pl/).  Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich

wpłynięcia  w  wersji  papierowej  do  Biura  Projektu  w  Dziale  Projektów  Pomocowych,  Uniwersytet
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Medyczny  w  Białymstoku,  ul.  J.  Kilińskiego  1,  15-089  Białystok, tel.  (0)  85  748  55  21,  e-mail:

michal.pawlowski@umb.edu.pl.

§11

Po ostatecznym ustaleniu listy rankingowej  osób przyjętych na studia podyplomowe, każda osoba

otrzyma pisemną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.
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Załącznik nr 1

Zasady oceny kandydatów na studia podyplomowe Biostatystyka – zastosowanie

statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

Komisja Rekrutacyjna w składzie Kierownik Studiów Podyplomowych, Prorektor ds. Nauki, Prorektor

ds.  Studenckich dokonuje  oceny kandydatów stosując system punktowy w oparciu  o następujące

kryteria:

Kryterium oceny Punktacja

Ocena na dyplomie 

ukończenia studiów

Ocena dostateczna: 1 pkt Ocena dobra: 2 pkt Ocena bardzo dobra lub 

celująca: 3 pkt

Stopień znajomości 

języka angielskiego

B2: 1 pkt C1: 2 pkt C2: 3 pkt

Doświadczenie 

zawodowe w zakresie 

zastosowań 

biostatystyki

0 - 6 pkt

Ukończony kierunek 

studiów pokrewny 

biostatystyce

Kierunek pokrewny (bio)statystyce: 6 pkt Inny kierunek: 0 pkt

Motywacja do podjęcia 

studiów

0 - 2 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata to 20 pkt.


