Załącznik do Uchwały Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne Collegium Medicum
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 marca 2020r.

Regulamin egzaminu nostryfikacyjnego
Postanowienia ogólne
1. Rada Naukowa Dyscypliny nauki medyczne podejmuje Uchwałę w sprawie
uzupełnienia różnic programowych przez osobę ubiegającą się o nostryfikację
dyplomu.
2. Do egzaminu mogą przystąpić kandydaci dopuszczeni przez Zespół ds. nostryfikacji
dyplomów i Radę Naukową Dyscypliny nauki medyczne.
3. Informacje o terminie i miejscu zdawania egzaminu podane są w informacji przesłanej
pocztą kandydatom. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału
może podjąć decyzję w sprawie zmiany terminu egzaminu, o czym kandydaci zostaną
poinformowani odpowiednio wcześniej.
4. Na egzamin kandydat wchodzi z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby, które
do dnia egzaminu nie dokonały opłat, przynoszą również dowód opłaty.
5. Niezgłoszenie się na egzamin jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku
wynikającego z §5 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym
poziomie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1881).
Egzamin
1. Egzamin przygotowują, przeprowadzają i oceniają członkowie Zespołu ds.
nostryfikacji wybrani spośród kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez Radę
Naukową Dyscypliny nauki medyczne (Uchwała nr 9 Rady Naukowej Dyscypliny
nauki medyczne z dnia 10 lutego 2020r.).
2. W skład Zespołu ds. nostryfikacji powołanej do przeprowadzenia egzaminu z danego
przedmiotu wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym jedna reprezentująca daną
specjalności.
3. Egzamin jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach Zespół ds.
nostryfikacji może zarządzić egzamin pisemny.
4. Egzamin nostryfikacyjny jest oceniany według skali ocen obowiązującej
w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie. Za pozytywny wynik
egzaminu uznaje się ocenę co najmniej dostateczną.

Przebieg egzaminu
1. W czasie egzaminu nie wolno używać żadnych pomocy (słowników, podręczników).
Nie wolno używać osobistych notatek, druków przyniesionych przez kandydata na
egzamin, oraz sprzętu do rejestrowania i przechowywania informacji (np.
elektronicznych kalendarzy, telefonów komórkowych, itp.). Sprzęt ten jest zabroniony
nawet jeśli nie zawiera istotnych informacji.
2. Telefony komórkowe należy wyłączyć na czas trwania egzaminu. Po uzupełnieniu
różnic programowych Rada Naukowa Dyscypliny nauki medyczne podejmuje
uchwałę w sprawie uznania dyplomu za równoważny z dyplomem uzyskanym na
Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego
w Olsztynie.

