
 

Projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

System punktowy kwalifikacji studenta kierunku Lekarskiego na staże krajowe i zagraniczne 

w ramach projektu pn.: „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku” 

 

 

Kryterium dostępu: minimalna średnia ocen umożliwiająca ubieganie się o wyjazd na staż wynosi 3,0 

 

Punktacja za średnią ocen uzyskanych z całości studiów 

 

staże krajowe i zagraniczne 

  

Średnia ocen Przyznane punkty 

< 3,20 0 

3,20 – 3,49 2 

3,50 – 3,74 5 

3,75 – 4,00 7 

4,01 – 4,25 9 

4,26 – 4,50 11 

4,51 – 4,75 13 

4,76 – 5,00 15 

 

  



 

Projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Pozostałe kryteria rekrutacji na staże krajowe/zagraniczne: 

Dodatkowe kryterium rekrutacji Punktacja Przyznane punkty 

Znajomość języka angielskiego1 

5 pkt. za poziom C2 

 

4 pkt. za poziom C1 

 

3 pkt. za poziom B2 

 

Aktywna działalność w Studenckich Kołach Naukowych 

(niezależnie od ilości kół naukowych)2 
3 pkt. 

 

Prace opublikowane w czasopismach naukowych3 5 pkt. za publikację 

 

Aktywny udział w konferencjach (wystąpienia, plakaty) 

Krajowe 1 pkt. za pierwszą pracę, za każdą 

kolejną 1 pkt. 

 

Zagraniczne 4 pkt. za pierwszą pracę, za każdą 

kolejną 1 pkt. 

 

Nagrody4 otrzymane w trakcie studiów:  

 

- Ministra Zdrowia 

- Rektora  

 

(każda nagroda jest punktowana oddzielnie)  

 

 

8 pkt. 

 

5 pkt. 

 

Praca na rzecz organizacji studenckich w toku 

dotychczasowych studiów, akademicka działalność sportowa 

lub artystyczna – niezależnie od liczby organizacji 

(potwierdzona przez kierowników organizacji studenckich 

lub władze uczelni) 

2 pkt.  

 

Zakończony udział w projekcie/ścieżce wsparcia w projekcie 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
2 pkt. za projekt/wsparcie 

 

 

                                                           
1 Poziom określany na podstawie (dotyczy staży zagranicznych): 

1. Oficjalnego certyfikatu językowego wystawionego przez podmiot uprawniony do certyfikacji (FCE, CAE, TOEIC, IELTS, TOEFL, TELC, itp.);  
2. Certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu kursu wystawionego przez szkołę językową, zawierającego weryfikowalną (tj. odnoszącą się do 
powszechnie stosowanych międzynarodowych kryteriów i nomenklatury, np. B2, C1, poziom FC, poziom upper-intermediate, itp.) informację o 
poziomie znajomości języka; 
3. Wewnętrznego testu przeprowadzonego w toku postępowania rekrutacyjnego, w jednym terminie wyznaczonym dla wszystkich kandydatów. 
Posiadanie dokumentów wskazanych w pt. 1 lub 2 potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 zwalnia z 
konieczności przystąpienia do testu. 

2 Potwierdzona przez Kierownika Koła 
3 Potwierdzone przez Bibliotekę UMB 
4 Nie dotyczy stypendiów 


