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STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE, TZW. „POMOSTOWE”) 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK POŁOŻNICTWO 

 

 
Rodzaj: Studia I stopnia 

Tryb: Niestacjonarny (studia zaoczne, tzw. „pomostowe”) 

Czas kształcenia: 2 semestry 

 
UWAGA: 
 
Gdański Uniwersytet Medyczny uczestniczy w projekcie systemowym „Kształcenie zawodowe 
pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Decyzja o refundacji 
studiów zostanie podjęta na przełomie sierpnia/września. W przypadku nie otrzymania środków na 
dofinansowanie studiów – warunkiem uruchomienia kierunku będzie wypełnienie limitu przyjęć w 
75 %. Jednocześnie informujemy, że limit przyjęć na kierunek Położnictwo „pomostowe” wynosi 
30 miejsc.  
 

ZASADY REKRUTACJI 
 
Na studia I stopnia, kierunek położnictwo tzw. „pomostowe” mogą być przyjmowani absolwenci 

szkół położnych aktualnie pracujący.  

 

– kandydaci z nową maturą podlegają kwalifikacji w oparciu o wyniki uzyskane z egzaminu 
maturalnego z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz oceny z 
dyplomu medycznej szkoły zawodowej. 

Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0 natomiast 
wynik z egzaminu na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6.  
 
Oceny z dyplomu uzyskanego wg zasad nowej matury będą przeliczane zgodnie ze wzorem: 
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Gdzie:     X- % uzyskanych punktów z części I 
 Y- % uzyskanych punktów z części II 
 Z- % uzyskanych z egzaminu praktycznego 

 
Końcowa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym jest sumą  punktów uzyskanych z 
wymaganych przedmiotów (max 200 punktów) i dyplomu (max 100 punktów). Maksymalnie 
można uzyskać 300 punktów.  

 
– kandydaci ze „starą maturą” podlegają kwalifikacji w oparciu o średnią wyliczoną na podstawie 
ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdanych na egzaminie maturalnym i pomnożoną 
przez 2 oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej. 

Oceny otrzymane na egzaminie maturalnym będą przeliczane zgodnie z poniższą tabelą w 
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zależności od skali: 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 

Oceny z dyplomu uzyskanego wg zasad „starej matury” będą przeliczane zgodnie z tabelą: 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 

Końcowa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym jest sumą  punktów uzyskanych z 
wymaganych przedmiotów (max 200 punktów) i dyplomu (max 100 punktów). Maksymalnie 
można uzyskać 300 punktów.  

 

TERMINY REKRUTACJI 

 
Terminy: 

– Termin rejestracji on-line, uiszczania opłaty rekrutacyjnej oraz wpisywania wyników matur do 

systemu rekrutacji on-line: od dnia 01.07.2014 do dnia 31.08.2014 

 
– Termin zamieszczenia na stronie internetowej I listy rankingowej: termin jest uzależniony od daty ogłoszenia 
wyników projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów 
pomostowych”.  
Termin zamieszczenia I listy rankingowej zostanie opublikowany na stronie internetowej: 
www.rekrutacja.gumed.edu.pl w zakładce „komunikaty”. 
 
– Termin płatności za pierwszy semestr studiów:  płatność uzależniona jest od wyników projektu 
systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” 

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA 

 
Kandydaci zobowiązani są: 

a. zarejestrować się w systemie rekrutacji on-line poprzez stronę internetową Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego: http://www.rekrutacja.gumed.edu.pl i zamieścić zdjęcie w formie 

elektronicznej; 

b. wypełnić formularz zgłoszeniowy na wybrany kierunek studiów – formularz w wersji 

elektronicznej dostępny jest w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza;  

c. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe, które  

http://www.rekrutacja.gumed.edu.pl/
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zostanie przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji  

elektronicznej; 

W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię” 

UWAGA! Jeśli opłata rekrutacyjna nie wpłynęła na konto Uczelni – należy postępować zgodnie z 

instrukcją zawartą na stronie internetowej GUMed: www.rekrutacja.gumed.edu.pl w zakładce 

„opłata rekrutacyjna”; 

d. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki uzyskane na świadectwie maturalnym oraz na 

dyplomie. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY –  
DOTYCZY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA 

 
Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w 
wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do 
Uczelnianego Centrum Rekrutacji: 
 
a. podanie na ustalonym formularzu – podanie w wersji elektronicznej dostępne jest w systemie 

rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza*; po wypełnieniu on-line należy je 

wydrukować i po podpisaniu dostarczyć z pozostałymi dokumentami; 

b. oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości, który będzie zwrócony po 

zakończonym procesie rekrutacji; 

c. oryginał dyplomu medycznej szkoły zawodowej; 

d. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu; 

e. kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ 

wydający dowody tożsamości bądź pracownika Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed (obie 

strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii); 

f. dwie podpisane fotografie (wymiary 35mm x 45mm) zgodne z wymaganiami obowiązującymi 

przy wydawaniu dowodów osobistych*; 

g. dwa egzemplarze umowy – umowy w wersji elektronicznej dostępne są w systemie rekrutacji 

on-line*; po wydrukowaniu i podpisaniu należy je dostarczyć z pozostałymi dokumentami (w 

momencie gdy Uczelnia nie uzyska refundacji za studia);                                                                     

h. dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty  
należy wpisać: „numer podania /nazwisko/imię”  (w momencie gdy Uczelnia nie uzyska refundacji 

za studia).                                                                      

 
*Podanie na ustalonym formularzu oraz umowy dostępne są w systemie rekrutacji on-line dla 

osób znajdujących się powyżej progu przyjęcia. 
 
*Dwie podpisane fotografie o wymiarach 35x45mm – aktualne, wyraźne – na białym tle, 
przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby 
ukazywała głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem 
równomiernego oświetlenia twarzy. 
 

UWAGA! O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego 
Centrum Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego. 

 
 

Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostaną skreślone z listy osób 
zakwalifikowanych na studia w GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się 
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pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te 
zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej 
dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji komplet dokumentów (taki sam jaki 
obowiązywał osoby znajdujące się na poprzedniej liście rankingowej).  
 

Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje publikowane na stronie 
internetowej GUMedu oraz swoją pozycję na liście rankingowej. 

  
UWAGA: Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku 

niewystarczającej liczby zgłoszeń!  


