Uchwała Nr 20/2013
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 43 ust. 1,2,3,4 oraz art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
w y ż s ^ m z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z póżn. zm.)
oraz S 89 ust. 2 Statutu GUMed z dnia 08.06.2006 r.

Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ustala
na rok akademicki 2014/2015 następujące warunki i tryb rekrutacji:
Rozdział I
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
§ 1
1.

Rekrutacja na Uczelnię odbywa się drogą elektroniczną.

2.

Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci
są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoc^nając
od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu pr^jęć
na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.

3.

Limity przyjęć na poszczególnych kierunkach ustalane są corocznie:
1)

decyzją Ministerstwa
dentystyczny

Zdrowia

-

dot.

kierunków:

lekarski,

2)

decyzją Senatu GUMed - dot. pozostałych kierunków studiów

łekarsko-

4.

W trakcie tworzenia list przyjętych możliwe jest przekroczenie limitu przyjęć bądź
jego niewypełnienie. W przypadku kandydatów z identyczną punktacją
przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest
mniejsze niż jego niewypełnienie.

5.

Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie, z taką samą punktacją,
wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Jest to wynik egzaminu
maturalnego bądź wstępnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

6.

O przyjęcie na studia magisterskie (jednolite bądź uzupełniające) ubiegać się mogą
wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów
możliwych do u^skanych w procesie reła-utacji.

7.

Laureaci polskich centralnych olimpiad przedmiotowych z 2014 roku z biologii łub
chemii zostają przyjęci na I rok studiów poza postępowaniem Icwalifikacyjnym
i zobowiązani są dostarczyć dyplom laureata olimpiady.

8.

Kandydaci na studia z toldem nauczania w języku połsldm, zobowiązani są:
1) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-łine kandydata
2) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
http://rela-utacja.gumed.edu.pł/ w formie interaktywnego formularza on-łine.

3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne
4) wpisać oceny z egzaminu maturalnego/wstępnego
Spełnienie powyższych wymogów jest
kandydatury na dany kierunek studiów.
9.

równoznaczne

z

zaakceptowaniem

Rekrutację na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

10. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są,
w wyznaczonym przez GUMed terminie, dostarczyć do Uczelnianego Centrum
Rekrutacji:
1) podanie na ustalonym formularzu, który dostępny jest w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http:
//rekrutacja.gumed.edu.pl/ w formie interaktywnego formularza on-line.
Po wypełnieniu formularza
wydrukować i podpisać,

podania

w

wersji

elektronicznej

należy

go

2) oryginalne świadectwo maturalne lub jego oryginalny odpis, a w przypadku
ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia - oryginał dyplomu ukończenia
studiów I stopnia lub jego oryginalny odpis; dokumenty będą zwrócone po
zakończeniu procesu rekrutacyjnego,
3) oryginalne zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów z egzaminu wstępnego dotyczy kandydatów ze starą maturą, którzy zdawali egzamin wstępny w innej
Uczelni,
4) oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu
maturalnego - dotyczy kandydatów z matura międzynarodową,
5) nostryfikowane świadectwo maturalne (w przypadku państw objętych
Konwencja Haską - oryginalne świadectwo dojrzałości) - dotyczy kandydatów
z matura zagraniczną,
6) oryginał dyplomu medycznej szkoły zawodowej oraz zaświadczenie o aktualnym
zatrudnieniu - dotyczy osób zakwalifikowanych na studia tzw. „pomostowe",
7) dwie podpisane fotografie,
8) dwa egzemplarze podpisanej umowy (formularz będzie udostępniony drogą
elektroniczną),
9) potwierdzenie wpłaty za czesne (dotyczy studiów w trybie niestacjonarnym oraz
obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności)
10) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów
stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (dotyczy studiów
w trybie stacjonarnym),
11) kserokopię (powiększoną) dowodu osobistego wraz z numerem PESEL (dotyczy
osób narodowości polskiej),
12) oświadczenie dotyczące obywatelstwa oraz kserokopię paszportu ze zdjęciem
(dotyczy obcokrajowców),
Podanie wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do
Uczelnianego Centrum Rekrutacji w terminie określonym harmonogramem
rekrutacji. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do
Uczelnianego Centrum Rekrutacji, nie data stempla pocztowego.
11. Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań, zostaną skreślone z listy osób
zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich
miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały
pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są

W wyznaczonym przez GUMed terminie dostarczyć do Uczelnianego Centrum
Rekrutacji komplet dokumentów (taki sam, jaki obowiązywał osoby znajdujące się
na liście zakwalifikowanych).
12. Terminy dotyczące:
1) rejestracji on-line na studia,
2) składania dokumentów,
3) egzaminów wstępnych,
4) płatności
ustalane są corocznie przez uczelnię, a następnie udostępniane w informatorach
GUMed dla kandydatów na stronie internetowej Uczelnianego Centrum Relcrutacji,
zaś kandydaci zobowiązani są bezwzględnie się do nich stosować.
13. Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na
liście na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Rozdział II
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ LEKARSKI
Tytuł I
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE
§ 1
Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magistersldch wynosi:
1) na Iderunku łekarsldm wynosi 6 łat,
2) na Iderunku łekarsko-dentystycznym wynosi 5 łat.

§2
1. Kandydaci z „nową maturą" ubiegający się o pr^jęcie na studia na Iderunki:
lekarski, lekarsko - dentystyczny zobowiązani są zdać egzamin maturalny na
poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii.
Łączna liczba punktów możliwa do u^skania z egzaminu maturalnego wynosi 200
pkt (2 X 100 pkt).
2. Kandydaci ze „starą maturą" łub „matura zagraniczną" ubiegający się o przyjęcie na
kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny, zobowiązani są zdać ujednolicony
w skali Icraju egzamin w uczelni, porównywalny z nową maturą na poziomie
rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii.
Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu w Uczelni wynosi 200 pkt
(2 X 100 pkt).
Kandydat, który przystąpił do egzaminu w poprzednich łatach w uczelni medycznej
objętej porozumieniem może podlegać kwalifikacji na podstawie u^skanych wtedy
wyników. Jeśli przystępuje do egzaminu ponownie, wówczas podlega Icwałifikacji na
podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu.
3. Kandydaci z maturą międzynarodową IB pr^jmowani są na podstawie punktów
osiągniętych z wymaganych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym
tj. biologii i chemii wg następującego algorytmu:
N =

Itd "t"
14

5< 200

gdzie:
N - oznacza liczbę punktów z egzaminu.

n i - liczba punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym
n2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym
1) Kandydaci z maturą międzynarodową
IB z biologii i chemii na poziomie
rozszerzonym mają możliwość przystąpienia do ujednoliconego w skali kraju
egzaminu w Uczelni porównywalnego z nową maturą na poziomie rozszerzonym
z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Kwalifikowani są wówczas wyłącznie na
podstawie wyniku u^skanego z egzaminu wstępnego. Decyzja o przystąpieniu
do egzaminu wstępnego jest równoznaczna z rezygnacją z możliwości
przystąpienia do kwalifikacji na podstawie świadectwa maturalnego.
2) Kandydaci z maturą międzynarodową z biologii i chemii na poziomie
podstawowym lub bez tych przedmiotów zobowiązani są pr^stąpić w Uczelni do
ujednoliconego w skali kraju egzaminu porównywalnego z nową maturą na
poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Łączna liczba
punktów możliwa do uzyskania z egzaminu w uczelni wynosi 200 pkt (2 x 100
pkt).Kwalifikowani są wówczas wyłącznie na podstawie wyniku uzyskanego
z egzaminu wstępnego.
Tytuł II
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE
§ 1
Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne
wynosi 3 lata.

§2
Wszyscy kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z modelarstwa,
którego pozytywne zaliczenie jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się
o przyjęcie na studia. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu
z modelarstwa wynosi 50.
§3
1.

Kandydaci z „nową maturą" ubiegający się o pr^jęcie na studia na kierunek
techniki dentystyczne zobowiązani są zdać egzamin maturalny z biologii i chemii
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6.

2.

Kandydaci ze „starą maturą" lub „maturą zagraniczną", ubiegający się o przyjęcie
na kierunek techniki dentystyczne, zobowiązani są zdać ujednolicony w skali
kraju egzamin w Uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą
z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu
w Uczelni będzie przeliczany jak wyżej (p. Rdz II, Tyt II § 3 pkt 1 niniejszej
uchwały). Kandydat, który pr^stąpił do egzaminu w poprzednich latach w uczelni
medycznej objętej porozumieniem może podlegać kwalifikacji na podstawie
uzyskanych wtedy wyników. Jeśli przystępuje do egzaminu ponownie, wówczas
podlega kwalifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu.
Tytuł III
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
§ 1

Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich wynosi:
1) na kierunku lekarskim wynosi 6 lat,
2) na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosi 5 lat.

Kandydatów na jednolite studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe) kierunków:
lekarski i lekarsko-dentystyczny obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak
w pr^padku studiów stacjonarnych (p. Rdz. 2, Tyt. I § 2 niniejszej uchwały).
Tytuł IV
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
§ 1
Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne
wynosi 3 łata.

§2
Kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne (wieczorowe) Iderunku: technild
dentystyczne obowiązują takie same zasady relcrutacji, jak w przypadku studiów
stacjonarnych (p. Rdz. 2, Tyt. II § 2,3 niniejszej uchwały).
Tytuł V
JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
§ 1
1.

2.

Relcrutacje na studia przeprowadzają upoważnione przez władze uczelni agencje
relcrutujące poza granicami Icraju w oparciu o procedurę ustaloną z Wydziałową
Komisją Relcrutacyjną łub Uczelniane Centrum Rekrutacji.
Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja
o pr^jęciu podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji
Relcrutacyjnej.

§2
Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do
publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed.
§3
1.

2.

Obywatele Połsld oraz osoby posiadające podwójne obywatelstwo, w tym jedno
Połslde, kandydujący na studia jednolite magisterslde na Iderunku łekarsldm
z toldem nauczania w języku angiełsldm:
1)

pr^stępujący do „nowej matury" łub matury międzynarodowej (IB)
zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch
przedmiotów: biologii i chemii.

2)

posiadający „starą maturę" łub „maturę zagraniczną" (u^skaną poza
granicami Połsld) zobowiązani są zdać przygotowany w Uczelni egzamin
wstępny w j. angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym
z biologii i chemii.

Obywatele Państw obcych, kandydujący na studia jednolite magisterslde na
kierunku łekarsldm z toldem nauczania w języku angiełsldm, zobowiązani są zdać
przygotowany w Uczelni egzamin wstępny z dwóch przedmiotów na poziomie
rozszerzonym z biologii i chemii oraz posiadać na świadectwie maturalnym łub
jego elcwiwałencie oceny z wyżej wymienionych przedmiotów.

1.

Kandydaci na jednolite studia magisterskie z tokiem nauczania w języku
angielskim obowiązani są z ł o ^ ć w Uczelnianym Centrum Rekrutacyjnym
bezpośrednio lub przez agencje rekrutującą następujące dokumenty:
1) podanie na ustalonym formularzu
2) potwierdzenie obywatelstwa na ustalonym formularzu
3) kserokopię świadectwa maturalnego lub jego ekwiwalentu oraz świadectw
szkolnych zawierających oceny z wymaganych przedmiotów w j ę ^ k u ojczystym
kandydata potwierdzone przez notariusza lub przez szkołę oraz ich tłumaczenie
na j ę ^ k angielski lub polski dokonane przez tłumacza pr^sięgłego (dotyc^
świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski)
4) kserokopię paszportu lub dowodu osobistego (w pr^padku obywateli
polskich) poświadczoną przez notariusza
5) dwie podpisane fotografie
6) kserokopię aktu urodzenia poświadczoną przez notariusza
7) certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie).
§5

1.

Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są
dostarc^ć w wyznaczonym terminie do Uczelnianego Centrum Rekrutacyjnego
następujące dokumenty:
1) oryginalne świadectwo maturalne- dotyczy kandydatów posiadających „nową
maturę", „starą maturę" lub maturę międ^narodową IB,
2) oryginalne świadectwo maturalne zalegalizowane
kandydatów posiadających „maturę zagraniczną",
3) dowód

uiszczenia

opłaty

za

wpisowe

lub z apostille-

oraz

jednotygodniowy

dotyczy
kurs

przygotowawc^,
4) podpisany egzemplarz umowy.
Rozdział III
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Tytuł I
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE
§ 1
Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunkach:
1) dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, ratownictwo
publiczne, zdrowie środowiskowe wynosi 3 lata

medyczne,

zdrowie

2) pielęgniarstwo, położnictwo wynosi 3,5 roku (7 semestrów).

§2
W s ^ s c y kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki: fizjoterapia i ratownictwo
medyczne zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z pływania. Liczba
punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z pływania wynosi 40.
§3
1.

Kandydaci z „nową maturą" ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są
zdać egzamin maturalny z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek zdrowie
środowiskowe z biologii oraz do wyboru z : chemii, fizyki lub matematyki na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu maturalnego będzie
przeliczany jak wyżej (p.Rdz II, Tyt II § 3pkt 1 niniejszej uchwały).
2.

Kandydaci ze „starą maturą" lub „matura zagraniczną" ubiegający się o przyjęcie
na studia zobowiązani są zdać ujednolicony w skali kraju egzamin w uczelni
o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą z biologii i chemii,
a w pr^padku ubiegania się o przyjęcie na kierunek zdrowie środowiskowe
z biologii oraz do wyboru z : chemii, fizyki lub matematyki na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu w Uczelni będzie przeliczany
jak wyżej (p.Rdz II, Tyt II § 3 pkt 1 niniejszej uchwały) Kandydat, który przystąpił
do egzaminu w poprzednich łatach w uczelni medycznej objętej porozumieniem
może podlegać Icwałifikacji na podstawie uzyskanych wtedy wyników. Jeśli
przystępuje do egzaminu ponownie, wówczas podlega Icwałifikacji na podstawie
najwyższego uzyskanego rezultatu.
Tytuł II
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE
§ 1

1.

Czas kształcenia w ramach studiów II stopnia na Icierunkach:
a) dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, zdrowie
środowiskowe wynosi 2 łata.

§2
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego
w Uczelni z zakresu studiów I stopnia. O przyjęciu na I rok studiów w ramach
określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze
postępowania kwalifikacyjnego z egzaminu.
§3
1.

Na studia II stopnia, kierunek dietetyka, mogą być przyjmowani absolwenci
studiów I stopnia - Icierunek dietetyka.

2.

Na studia II stopnia, Icierunek fizjoterapia, mogą być pr^jmowani absolwenci
studiów I stopnia - Icierunek fizjoterapia.

3.

Na studia II stopnia, kierunek pielęgniarstwo, mogą być przyjmowani absolwenci
studiów I stopnia - Icierunek pielęgniarstwo.

4.

Na studia II stopnia, kierunek położnictwo, mogą być przyjmowani absolwenci
studiów I stopnia - Icierunek położnictwo.

5.

Na studia II stopnia, kierunek zdrowie środowiskowe, mogą być przyjmowani
absolwenci studiów I stopnia - kierunek zdrowie środowiskowe, ochrona
środowiska, technologie ochrony środowiska.
§4

1.

Na studia II stopnia, Icierunek zdrowie publiczne po spełnieniu wymogów realizacji
min 60% godzin treści kierunkowych z zakresu zdrowia publicznego mogą być
przyjmowani absolwenci studiów I stopnia następujących kierunków studiów:
1)

zdrowie publiczne,

2)

elektroradiologia,

3)

ratownictwo medyczne,

4)

technild dentystyczne.

Tytuł III
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
§ 1
Czas kształcenia w ramacłi studiów I stopnia na Iderunkacłi:
1) ełektroradiołogia,

fizjoterapia,

ratownictwo

medyczne,

zdrowie

pubłiczne,

zdrowie środowiskowe wynosi 3 łata (6 semestrów),
2) pielęgniarstwo, położnictwo wynosi 3,5 roku (7 semestrów).

§2
Kandydatów ubiegającycłi się o przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe)
obowiązują tałde same zasady rekrutacji, jak na studia stacjonarne na tycłi samycłi
kierunkacłi, w związku z czym zobowiązani są przejść proces relcrutacji na studia
stacjonarne.
Tytuł IV
STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
§ 1
1.

Czas kształcenia w ramacłi studiów II stopnia na Iderunkacłi:
1) dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie pubłiczne, zdrowie
środowiskowe wynosi 2 łata.

§2
O pr^jęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które posiadają dyplom
ukończenia studiów I stopnia danego łderunku oraz w procesie rekrutacji pr^stąpią
w Uczelni do egzaminu wstępnego z załcresu studiów I stopnia na odpowiadający
kierunek stacjonarny.
Tytuł V
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
§ 1
1.

Czas kształcenia w ramacłi studiów I stopnia na poszczegółnycłi kierunkacłi
wynosi:
1)

łderunek dietetyka, fizjoterapia, zdrowie pubłiczne, zdrowie środowiskowe 3 łata

2)

łderunek ratownictwo medyczne - 3,5 roku

3)

łderunek pielęgniarstwo (tzw. studia pomostowe) absolwenci pięciołetnicłi
liceów medycznycłi - 1 rok

4)

łderunek położnictwo (tzw. studia pomostowe) - 1 rok

§2
Na niestacjonarne studia I stopnia, kierunek:
1)

pielęgniarstwo (tzw. pomostowe), mogą być pr^jmowani absolwenci szkół
pielęgniarsłdcłi, aktualnie pracujący

2)

położnictwo (tzw. pomostowe), mogą być przyjmowani absolwenci
położnych, aktualnie pracujący

3)

dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne oraz zdrowie
środowiskowe mogą być pr^jmowani absolwenci szkół średnich.
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szkół

O pr^jęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu decyduje liczba punktów
otrzymanych w drodze konkursu świadectw.
§4
1.

Kandydaci z „nową maturą", ubiegający się o przyjęcie na studia, kwalifikowani są
na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na studia tzw. pomostowe także oceny z dyplomu medycznej szkoły
zawodowej.

2.

Kandydaci ze „starą maturą", ubiegający się o przyjęcie na studia, kwalifikowani
są w oparciu o średnią wyliczoną na podstawie ocen uzyskanych ze wszystkich
przedmiotów zdanych na egzaminie maturalnym, a w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na studia na studia tzw. pomostowe także oceny z dyplomu medycznej
szkoły zawodowej.

3.

W sytuacji u^skania tej samej liczby punktów przez kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na studia tzw. pomostowe zostaną obliczone dodatkowe punkty za staż
pracy
liczony
od
pierwszego
dnia
zatrudnienia
na
stanowisku
pielęgniarki/ położnej do dnia rozpoczęcia procesu rekrutacji.
Tytuł VI
STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
§ 1

1.

Czas kształcenia w ramach studiów II stopnia na kierunkach:
1)

fizjoterapia, pielęgniarstwo,
środowiskowe wynosi 2 lata.

położnictwo,

zdrowie

publiczne,

zdrowie

§2
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego
w Uczelni z zakresu studiów I stopnia.
O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba
punktów otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego z egzaminu.
§3
1.

Na studia II stopnia, kierunek dietetyka mogą być przyjmowani absolwenci
studiów I stopnia - kierunek dietetyka.

2.

Na studia II stopnia, kierunek fizjoterapia mogą być pr^jmowani absolwenci
studiów I stopnia - kierunek fizjoterapia.

3.

Na studia II stopnia, kierunek pielęgniarstwo mogą być przyjmowani absolwenci
studiów I stopnia- kierunek pielęgniarstwo.

4.

Na studia II stopnia, kierunek położnictwo mogą być pr^jmowani absolwenci
studiów I stopnia - kierunek położnictwo.

5.

Na studia II stopnia, kierunek zdrowie środowiskowe mogą być przyjmowani
absolwenci studiów I stopnia - kierunek zdrowie środowiskowe ochrona
środowiska, technologie ochrony środowiska.
§4

1.

Na studia II stopnia, kierunek zdrowie publiczne po spełnieniu wymogów realizacji
min 60% godzin treści kierunkowych z zakresu zdrowia publicznego mogą być
przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek:

1)

zdrowie publiczne,

2)

elektroradiologia,

3)

ratownictwo medyczne,

4)

techniki dentystyczne.
Rozdział IV
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Tytuł I
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE
§ 1

1.

Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku:
1) farmacja wynosi 5,5 roku (studia obejmują obowiązkową 6 miesięczną praktykę
w aptece)
2) analityka medyczna wynosi 5 lat.

§2
1.

Kandydaci z „nową maturą" ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są
zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii
i chemii. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu maturalnego
wynosi 200 pkt. (2 xlOO pkt.).

2.

Kandydaci ze „starą maturą" lub „maturą zagraniczną" ubiegający się o przyjęcie
na studia,
zobowiązani są zdać ujednolicony w kraju egzamin w uczelni
o porównywalnym poziomie w i e d ^ z nową maturą na poziomie rozszerzonym
z dwóch przedmiotów: biologii i chemii.
Łączna liczba punktów możliwa do u^skania z egzaminu w Uczelni wynosi 200
pkt (2 X 100 pkt).
Kandydat, który przystąpił do egzaminu w poprzednich łatach w uczelni
medycznej objętej porozumieniem może podlegać Icwałifikacji na podstawie
uzyskanych wtedy wyników. Jeśli przystępuje do egzaminu ponownie, wówczas
podlega Icwałifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu.

3.

Kandydaci z maturą międzynarodową IB przyjmowani są na podstawie punktów
osiągniętych z wymaganych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym
tj. biologii i chemii wg następującego algorytmu:
A r = ^ x 2 0 0
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gdzie:
N - oznacza liczbę punktów z egzaminu,
n l - liczba punktów u^skanych z egzaminu maturalnego z biologii
na poziomie rozszerzonym,
n2 - liczba punktów u^skanych z egzaminu maturalnego z chemii
na poziomie rozszerzonym,
1) Kandydaci z maturą międ^narodową z przedmiotów biologia i chemia na
poziomie rozszerzonym mają możliwość pr^stąpienia do ujednoliconego w skali
Icraju egzaminu w Uczelni o porównywalnym poziomie w i e d ^ z nową maturą
na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii.
Kwalifikowani są wówczas wyłącznie na podstawie wyniku uzyskanego
z egzaminu wstępnego. Decyzja o przystąpieniu do egzaminu jest równoznaczna
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Z rezygnacją z możliwości
świadectwa maturalnego.

przystąpienia

do

kwalifikacji

na

podstawie

2) Kandydaci z maturą międzynarodową z biologii i chemii na poziomie
podstawowym lub bez tych przedmiotów zobowiązani są przystąpić w Uczelni
do ujednoliconego w skali kraju egzaminu o porównywalnym poziomie wiedzy z
nową maturą na poziomie rozszerzonym z tych dwóch przedmiotów.
Kwalifikowani są wówczas wyłącznie na podstawie wyniku uzyskanego
z egzaminu wstępnego.
Tytuł II
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
§ 1
1.

Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku:
1) farmacja wynosi 5,5 roku (studia obejmują obowiązkową 6 miesięczną praktykę
w aptece).
2) analityka medyczna wynosi 5 lat.

§2
Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe)
obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na studia stacjonarne na tych samych
kierunkach.
Tytuł III
JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
§ 1
1. Rekrutacje na studia przeprowadzają upoważnione przez władze uczelni agencje
rekrutujące poza granicami kraju w oparciu o procedurę ustaloną z Wydziałową
Komisją Rekrutacyjną lub Uczelniane Centrum Rekrutacji.
2. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja
0 pr^jęciu podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej.

§2
Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do
publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed.
§3
1.

Obywatele Polski oraz osoby posiadające podwójne obywatelstwo w tym jedno
polskie kandydujący na jednolite studia magisterskie z tokiem nauczania w języku
angielskim:
1) posiadający „nową maturę" lub maturę międzynarodową (IB) zobowiązani są
zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów:
biologii i chemii.
2) posiadający „starą maturę" lub „maturę zagraniczną" (u^skaną poza granicami
Polski) zobowiązani są zdać egzamin wstępny z dwóch przedmiotów: biologii i
chemii na poziomie rozszerzonym.

2.

Obywatele zagraniczni kandydujący na studia jednolite magisterskie z tokiem
nauczania w języku angielskim zobowiązani są zdać pr^gotowany w Uczelni
egzamin wstępny z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii
1 chemii oraz posiadać na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie oceny
z wyżej wymienionych przedmiotów.

1.

Kandydaci na jednolite studia magisterskie z tokiem nauczania w języku
angielskim obowiązani są złożyć w Uczelnianym Centrum Rekrutacyjnym
bezpośrednio lub przez agencje rekrutującą następujące dokumenty:
1)

podanie na ustalonym formularzu

2)

potwierdzenie obywatelstwa na ustalonym formularzu

3)

kserokopię świadectwa maturalnego lub jego ekwiwalentu oraz świadectw
szkolnych zawierających oceny z wymaganych przedmiotów w języku
ojczystym kandydata potwierdzone przez notariusza lub przez szkołę oraz ich
tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza
przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski
i polski)

4) kserokopię paszportu lub dowodu osobistego (w przypadku obywateli polskich)
poświadczoną przez notariusza
5) dwie podpisane fotografie
6) kserokopię aktu urodzenia poświadczoną przez notariusza
7) certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie).
1.

§ 5
Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są
dostarczyć w wyznaczonym terminie do Uczelnianego Centrum Rekrutacyjnego
następujące dokumenty:
1) oryginalne świadectwo maturalne- dotyczy kandydatów posiadających „nową
maturę", „starą maturę" lub maturę międzynarodową IB
2) oryginalne świadectwo maturalne zalegalizowane lub z apostillekandydatów posiadających „maturę zagraniczną"
3) dowód
uiszczenia
przygotowawczy

opłaty

za

wpisowe

oraz

jednotygodniowy

dotyczy
kurs

4) podpisany egzemplarz umowy.
Rozdział V
ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
§ 1
Na studia mogą być przyjmowani cudzoziemcy legitymujący się świadectwem
ukończenia szkoły za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów magisterskich
w państwie, w którym został wydany i posiadający stopień znajomości języka
polskiego pozwalający na podjęcie studiów.
§ 2
Cudzoziemcy mogą kandydować studia w języku polskim:
1.

na zasadach obowiązujących obywateli polskich :
1) kandydaci zobowiązani są zdać ujednolicony w skali kraju egzamin w uczelni o
porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z
dwóch przedmiotów: biologii i chemii.
Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu w uczelni wynosi 200
pkt (2 x 100 pkt).

2.

w trybie i na zasadach innych niż obowiązujące ob3rwateli polskich:
1) jako stypendyści strony polskiej:
a) na studia przyjmowani są cudzoziemcy, którzy otrzymali stypendium
Ministra Zdrowia i skierowanie z Ministerstwa na studia w GUMed
2) jako stjTJcndyści strony wysyłającej:
a)

3)

4)

na studia przyjmowani są cudzoziemcy, którzy otrzymali st5^endia
ministerstwa lub instytucji danego kraju, odpowiedzialnych za prowadzenie
wymiany akademickiej z zagranicą

bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
a)

kandydaci nie zdają egzaminu wstępnego i studiują na zasadach bez
odpłatności i świadczeń stypendialnych

b)

o przyjęciu kandydata na studia decyduje Rektor Uczelni

na zasadach odpłatności:
a)

kandydaci nie zdają egzaminu wstępnego i
odpłatności, a osoby pochodzenia polsldego
o obniżenie opłaty o 30%.

studiują na zasadach
mogą złożyć podanie

b)

o przyjęciu kandydata na studia decyduje Rektor Uczelni
Rozdział VI
Tytuł I
MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII (UG- GUMed)

§ 1
1.

Studia na kierunku biotechnologia - studia stacjonarne I stopnia trwają 3 lata.

2.

Studia na kierunku biotechnologia - studia stacjonarne II stopnia trwają 2 lata.

§2
Rekrutację prowadzi Uniwers5rtet Gdański.
Rozdział VII

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodni^Pl^cy Senatu GUMed
r

Prof. dr h^b. Janusz Moryś
Rektor

