
Zarządzenie Nr 15/2016 
Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wysokości opłat za kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym dla studentów rozpoczynającycli studia 

w roku akademickim 2016/2017 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. 
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, 
poz. 1406, z póż. zm.) oraz § 31 ust. 4 Statutu GUMed z dnia 08.06.2006 r. (t.j zał. nr 1 
do Uchwały Nr 8/2015 Senatu GUMed z dnia 30.03.2015 r. z pózn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

I. Wysokość opłat za studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku 
akademickim 2016/2017: 

1. Studia niestacjonarne 
a) Jednolite magisterskie 

- Lekarski 

- Lekarsko-dentystyczny 

- Farmacja 

- Analityka medyczna 

- Psychologia zdrowia 

b) studia I stopnia 
- Techniki dentystyczne 

2. Studia niestacjonarne 
a) studia I stopnia 

- Dietetyka 

b) studia II stopnia 
- Fizjoterapia 

- Kelęgniarstwo 

- Zdrowie publiczne 

3. 

14.000,00 PLN - opłata za semestr 

17.000,00 PLN - opłata za semestr 

8.000,00 PLN - opłata za semestr 

8.000,00 PLN - opłata za semestr 

8.600,00 PLN - opłata za semestr 

4.000,00 PLN - opłata za semestr 

3.000,00 PLN - opłata za semestr 

4.000,00 PLN - opłata za semestr 

2.700,00 PLN - opłata za semestr 

2.500,00 PLN - opłata za semestr 

Jednolite studia magisterskie polskojęzyczne dla cudzoziemców 
- czesne 16.000,00 PLN - opłata semestralna 

4. Studia I i II stopnia polskojęzyczne dla cudzoziemców 
- czesne 7.000,00 PLN - opłata semestralna 

5. Studia III stopnia dla cudzoziemców (doktoranckie) 
- czesne 21.000,00 PLN- opłata semestralna 



6. Studia na Wydziale Lekarskim - English Divsion, kierunek lekarski; studia na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek dietetyka i pielęgniarstwo; kursy 
przygotowawcze: 

Czesne 
Wydział 
Lekarski 
I-VI rok 

opłata 
roczna 

Czesne 
Wydział 
Nauk o 

Zdrowiu, 
kierunek 

dietetyka** 
MII rok 

opłata roczna 

Czesne 
Wydział Nauk o 

Zdrowiu 
kierunek 

pielęgniarstwo* 
I-III rok 

opłata roczna 

Kurs 
orientacyjno 

organizacyjny 
opłata 

jednorazowa 

Kurs 
przygotowawczy 

Wydział 
Lekarski 

opłata za kurs 

Kurs 
przygotowawczy 
Wydział Nauk o 

Zdrowiu*** 
opłata za kurs 

studenci 
z Polski 43.000 PLN 17.000 PLN 23.000 PLN 2.000 PLN 33.000 PLN 22.000 PLN 

Studenci 
cudzoziemcy 

43.000 PLN 17.000 PLN 23.000 PLN 3.000 PLN 33.000 PLN 22.000 PLN 

* studia na kierunku Pielęgniarstwo zostaną uruchomione pod warunkiem przyjęcia co najmniej 10 osób 

** studia na kierunku Dietetyka zostaną uruchomione pod warunkiem przyjęcia co najmniej 12 osób 

*** kurs przygotowawczy na Wydziale Nauk o Zdrowiu zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia 
co najmniej 10 osób 

7. W uzasadnionych i udokumentowainych przypadkach opłata za semestr może być 
rozłożona na 2 raty, po 50% każda. Decyzję w sprawie rozłożenia płatności na raty, 
zwaną dalej „decyzją", podejmuje właściwy Dziekan. 

8. Dodatkowe opłaty za zajęcia dydaktyczne: 

1) powtarzanie roku: 

2) warunkowy wpis na rok następny: zgodnie z regulaminem - opłata za powtarzany przedmiot 

zgodnie z regulaminem - opłata roczna za studia niestacjonarne 
na danym kierunku 

- przy czym dla kierunków elektroradiologia I stopnia, fizjoterapia I stopnia, 
pielęgniarstwo I stopnia, położnictwo I i II stopnia, ratownictwo medyczne I stopnia, 
zdrowie publiczne I stopnia, zdrowie środowiskowe I stopnia ustala się kwotę 
odpłatności 5000 zł za rok akademicki, a kierunek dietetyka II stopnia ustala się 
kwotę odpłatności 8000 zł za rok akademicki, na potrzeby obliczania należności za 
powtarzanie roku i warunkowy wpis na rok następny 

3) wyrównywanie różnic programowych: 

- Studenci studiujący w języku polskim 300 PLN - za każdy przedmiot 

- studenci z English Division 1.000 PLN - za każdy przedmiot 



II. Terminy opłat za studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku 
akademickim 2016/2017: 

Wykłady prowadzone w języku: 

POLSKIM 

Z tytułu rok studiów termin data 

Opłata za studia - czesne 

I 

Jednolite 
magisterskie 
+ I stopnia 

I zgodnie z umową 

Opłata za studia - czesne 

I 
wszystkie II 15 lutego Opłata za studia - czesne 

II-VI 
I 15 pażdziemika 

Opłata za studia - czesne 

II-VI 
II 15 lutego 

Powtarzalnie roku I -V I 
I 15 października 

Powtarzalnie roku I -V I 
II 15 lutego 

Wyrównanie różnic programowycłi 
I - V I 

I 
(opłata 

jednorazowa) 
15 października 

Warunkowy wpis na rok następny 
I - V I 

I 
(opłata 

jednorazowa) 
15 października 

ANGIELSKIM (English Division) 

z tytułu rok studiów termin data 

Wpisowe 
Kurs orientacyjno - organizacyjny I 

I 
(opłata 

jednorazowa) 
01 września 

Opłata za studia - czesne T \n 
I 15 października 

Opłata za studia - czesne 1 — VI 
II 15 lutego 

Powtarzanie roku T \/T 
I 15 października 

Powtarzanie roku 1 — VI 
II 15 lutego 

Wyrównanie różnic programowycłi 
I -V I 

I 
(opłata 

jednorazowa) 
15 października 

Warunkowy wpis na rok następny 
I -V I 

I 
(opłata 

jednorazowa) 
15 października 

§2 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 2/2016 r. Rektora GUMed z dnia 11.01.2016 r. 
oraz Zarządzenie Nr 9/2016 r. Rektora GUMed z dnia 15.02.2016 r. 

§ 3 
Zarządzenie wcłiodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

ctor 

Prof. dr łiab. Janusz Moryś 


