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JESTEŚMY
Największą uczelnią medyczną  

w północnej Polsce, położoną w Gdańsku 
– mieście wolności o ponad tysiącletniej 

historii
W pierwszej trójce najlepszych uczelni 

medycznych w Polsce
W pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni 

akademickich w kraju
Liderem w kategorii Publikacje naukowe, 

3 uczelnią w kraju pod względem 
efektywności naukowej w rankingu 

„Perspektyw” 2016 r.

GDAŃSKI 
UNIWERSYTET 

MEDYCZNY

KSZTAŁCIMY
we wszystkich 

zawodach medycznych 

zielony i 
atrakcyjnie 

położony 
kampus 

studencki
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POSIADAMY 
stale modernizowaną bazę 

dydaktyczną.  Studenci mogą 
ćwiczyć umiejętności praktyczne 

w coraz liczniejszych pracowniach 
fantomowych i multimedialnych,  

np. Pracowni Pacjenta 
Symulowanego i Aptece 

Szkoleniowej

GWARANTUJEMY 
wysoki poziom kształcenia. Co roku 
absolwenci GUMed uzyskują bardzo 
dobre wyniki w Lekarskim Egzaminie 

Końcowym i Lekarsko-
Dentystycznym Egzaminie 

Końcowym 

LECZYMY
pacjentów w jednym  

z najnowocześniejszych 
szpitali w Europie

Polska

Gdańsk

Morze Bałtyckie

GDAŃSKI 
UNIWERSYTET 

MEDYCZNY

wsparcie 
Akademickiego 

Centrum Karier w 
realizacji kariery 

absolwentów



UCZYMY
wspólne kierunki studiów z Uniwersytetem Gdańskim (logopedia, biotechnologia i fizyka 

medyczna) i Politechniką Gdańską (inżynieria mechaniczno-medyczna)
•

udział w projektach dotyczących umiędzynarodowienia – Study in Pomorskie, Study in Poland, 
International Relations Offices Forum

•
aktywna działalność edukacyjno-społeczna studentów – Białe Soboty, Wampiriady, Trójmiejski 

Festiwal Zdrowia, Szpital Pluszowego Misia, Miś pod Szpitalną Choinkę  
•

kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu medycyny w języku angielskim
•

najwięcej studentów zagranicznych ze wszystkich pomorskich uczelni (16%).
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LECZYMY
oddane do użytku w 2012 r. Centrum Medycyny 

Inwazyjnej to jeden  
z najnowocześniejszych szpitali w Europie

•
najwyższej klasy aparatura szpitalna w Polsce Północnej 

•
wyróżniające się specjalności – kardiochirurgia, transplantacja nerek, serca  

i szpiku, hematologia oraz onkologia dzieci i dorosłych
•

realizacja wielu programów profilaktycznych, m.in. Pomorskiego Pilotażowego 
Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca, Krajowego Centrum Diagnostyki  

i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej
•

popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia, 
organizacja m.in. Medycznego Dnia Nauki, 

Pikniku na Zdrowie
•

współpraca z władzami wojewódzkimi – organizacja programu 
„Zdrowie dla Pomorzan”

•
budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej,  

w którym swoją siedzibę będzie miało 20 klinik 
niezabiegowych.
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ODKRYWAMY
najwyższa kategoria w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

dla wszystkich Wydziałów Uczelni, A+ dla Wydziału Farmaceutycznego
•

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Krajowym Naukowym 
Ośrodkiem Wiodącym (KNOW)

•
indywidualne wyróżnienia dla naukowców, m.in. nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 

(Polskie Noble – prof. Roman Kaliszan i prof. Janusz Limon) i granty MAESTRO  
(prof. Janusz Limon, prof. Krzysztof Narkiewicz)

•
rosnąca liczba patentów, prężnie rozwijający się ośrodek transferu technologii

•
nowoczesna aparatura badawcza

•
wieloletnia współpraca z organizacjami międzynarodowymi (Baltic Sea Region 

University Network – BSRUN i ScanBalt), realizacja 
wspólnych projektów z ośrodkami zagranicznymi 

– 7 PR, Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych.
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GUMED W LICZBACH
ponad 900 nauczycieli akademickich

•
21 kierunków nauczania, w tym 4 międzyuczelniane

•
3 pełne programy dydaktyczne w języku angielskim

90 studenckich kół naukowych i 10 uczelnianych organizacji studenckich
•

baza biblioteczna licząca ponad 320 tys. książek naukowych, w tym e-książek
•

87 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi
•

blisko 6 000 studentów, w tym ponad 800 studentów zagranicznych,
co stanowi 16 proc. studiujących w Uczelni

•
ponad 31 kandydatów na jedno miejsce na kierunek lekarsko-dentystyczny

w roku akademickim 2016/2017
•

ponad 18 kandydatów na jedno miejsce na dietetykę  
w roku akademickim 2016/2017

•
ponad 13 kandydatów na jedno miejsce na kierunek lekarski 

w roku akademickim 2016/2017 7



STUDIUJ Z NAMI
Dostępne kierunki:

Lekarski
Lekarski – English Division

Lekarsko-dentystyczny
Techniki Dentystyczne

Farmacja
Analityka Medyczna
Psychologia Zdrowia

Fizjoterapia
Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – English Division
Położnictwo

Ratownictwo Medyczne
Elektroradiologia

Dietetyka
Dietetyka – English Division

Zdrowie Publiczne
Zdrowie Środowiskowe
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KILKA KLIKÓW  
DO SUKCESU

1. Załóż KONTO KANDYDATA 
i dodaj w systemie plik ze swoim ZDJĘCIEM

2. Złóż FORMULARZ REJESTRACYJNY na wybrane studia 
oraz WPŁAĆ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ

3. Uzupełnij swoje oceny uzyskane na świadectwie maturalnym bądź egzaminie 
wstępnym w FORMULARZU REJESTRACYJNYM  

4. Jeśli znajdziesz  się na liście rankingowej na pozycji kandydata wstępnie 
zakwalifikowanego, wypełnij, wydrukuj i podpisz: PODANIE ONLINE o przyjęcie  
na studia oraz przygotuj inne dokumenty wymienione w informacjach widocznych 

na stronie WWW z aktualną listą rankingową.

5. DOSTARCZ do Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed  
w odpowiednim terminie wydrukowane i podpisane PODANIE wraz  

z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych  
w informacjach widocznych na stronie WWW  

z aktualną listą rankingową.
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KONTAKT
Uczelniane Centrum Rekrutacji 

al. Zwycięstwa 41/42 
80-210 Gdańsk 

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej 
tel.: 58 349 13 91 

e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl 

www.rekrutacja.gumed.edu.pl 

https://www.facebook.com/Rekrutacja-Gdański-Uniwersytet-Medyczny-906096532820655/

https://www.instagram.com/rekrutacja_gumed/

https://twitter.com/RekrutacjaGUMed
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AKTYWNOŚĆ 
STUDENCKA

Studiując w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym możesz wziąć aktywny udział 

w działalności blisko 90 kół naukowych i 10 
organizacji studenckich. Dzięki temu już na 

pierwszym roku możesz zostać lekarzem  
w Klinice Pluszowego Misia czy uczestniczyć  
w akcji „Dotknij Piersi”. Ponadto chętni mogą 

odbyć część studiów za granicą,  
w jednej z uczelni partnerskich, m.in. 

z Francji, Włoch, Niemiec, 
Portugalii, Hiszpanii  

czy Turcji.



11

KONTAKTY
Akademickie Centrum Karier

al. Zwycięstwa 41/42
80-210 Gdańsk

tel. (58) 349 10 71
e-mail: abk@gumed.edu.pl
biurokarier.gumed.edu.pl

STUDIA  
Z PRZYGODĄ, 

PRACA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Akademickie Centrum Karier pomoże Ci w karierze.

Oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
•

proponujemy warsztaty rozwoju osobistego i przedsiębiorczości
•

dostarczamy oferty pracy, staży i praktyk
•

organizujemy targi pracy
•

informujemy o szkoleniach w ramach projektów unijnych
•

doradzimy jak zaplanować ścieżkę kariery
•

wspólnie odkryjemy 
Twoje mocne i słabe strony.
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