Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 23/2016
Senatu GUMed z dnia 25.04.2016 r.

TEKST JEDNOLITY
Uchwała Nr 15/2016
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad
stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Na podstawie art. 169 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012r. poz. 572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje
§1
1. Na
studia
jednolite
magisterskie
na
Wydziale
Lekarskim
i
Wydziale
Farmaceutycznym
Gdańskiego
Uniwersytetu
Medycznego
mogą
być
przyjmowani
laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego
oraz olimpiad międzynarodowych (medalista, uczestnik) w zakresie biologii lub
chemii
tj.
Olimpiada
Biologiczna,
Olimpiada
Chemiczna,
Międzynarodowa
Olimpiada Biologiczna, Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna.
2. Na studia I stopnia na Wydziale Lekarskim oraz na kierunkach na Wydziale Nauk
o Zdrowiu mogą być przyjmowani laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad
stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych z przedmiotu wymaganego
podczas rekrutacji na dany kierunek studiów, szczegóły regulowane załącznikiem
nr 1 do Uchwały, z zastrzeżeniem § 3.
§2
Laureaci i finaliści przyjmowani są w ramach przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studiów
oraz po spełnieniu warunków określonych w Uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na dany rok akademicki.
§3
1. Laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w § 1, ust.2, ubiegający się o przyjęcie na
kierunek techniki dentystyczne zobowiązani są przystąpić do egzaminu praktycznego
z modelarstwa.
2. Laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w § 1, ust.2, ubiegający się o przyjęcie na
kierunek ratownictwo medyczne i fizjoterapia zobowiązani są przystąpić do egzaminu
sprawnościowego z pływania.
§4
1. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w § 1 na podstawie zaświadczenia
Komitetu Głównego Olimpiady, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z póź. zm.)
stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
2. Laureatom uprawnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje w okresie do 3 lat od uzyskania
tytułu laureata.
3. Przy
ubieganiu
się
o
przyjęcie
na
jednolite
studia
magisterskie
Wydziału
Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego - finalistom uprawnienie, o którym
mowa w § 1 przysługuje w roku szkolnym, w którym uzyskali tytuł finalisty bezpośrednio poprzedzającym zakończenie rekrutacji.
4. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu - finalistom
uprawnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje w roku kalendarzowym w którym
uzyskali świadectwo maturalne, przy czym nie dłużej niż w okresie do 3 lat od
uzyskania tytułu finalisty.
§ 5 uchylony
§6
Zasady, o których mowa w Uchwale, ustala się na okres trzech lat, począwszy od postępowania
rekrutacyjnego na rok akademicki 2016/2017.
Przewodniczący Senatu GUMed
Prof. dr hab. Janusz Moryś
Rektor

