
Uchwała 44/2018 
Uchwała 49/2018 

Uchwała Nr 27/2019 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 29 kwietnia 2019 

o zmianie Ucliwały Nr 44/2018 Senatu GUMed z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 

w roku alcademicidm 2019/2020 oraz o wprowadzeniu telcstu Jednolitego 

Na podstawie: 
1) art 28 usL 1 pkt 10, arL 69, art 70, art 72, arL 79, art 323 ust 1 oraz art 444 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.); 
2) § 89 ust 2 i ust 2a Statutu GUMed z dnia 08.06.2006 r. (tj. zał. nr 1 do Uchwały Nr 21/2018 Senatu GUMed z dnia 

23.04.2018 r.) 

uchwala się, co następuje 

§1 
W Uchwale Nr 44/2018 Senatu GUMed z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2019/2020, zmienionej 
następnie Uchwałą Nr 49/2018 Senatu GUMed z dnia 17 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Początek rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynające się w semestrze 
zimow5mi w roku akademickim 2019/2020 ustala się na dzień 01.02.2019 r., z zastrzeżeniem ust. 
3a poniżej. 
Zakończenie rekrutacji na wyżej wymienione studia w roku akademickim 2019/2020 ustala się na 
dzień: 15.10.2019 r." 

2) dodaje się § 1 ust. 3a w brzmieniu: 
„Początek rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne - zarządzanie w 
systemie zdrowia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych oraz studiów drugiego stopnia 
na kierunku zdrowie środowislcowe i bhp prowadzonych w formie studiów stacjonarnych 
rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 ustala się na dzień 
01.05.2019. 
Zakończenie rekrutacji na wyżej wymienione studia w roku akademickim 2019/2020 ustala się na 
dzień: 15.10.2019 r." 

3) § 1 ust. 14 plit 1 podpunlit d otrzymuje brzmienie: 
„Kandydaci na studia II stopnia na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie 
publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i bhp zobowiązani są załączyć w 
systemie ERK zaświadczenia (w formie plików pdf} zawierające potwierdzone dane o składowych 
niezbędnych w procesie tworzenia list rankingowych na poszczególne kierunki. Dane jakie mają 
znajdować się na zaświadczeniu precyzują zapisy tej Uchwały w części szczegółowej opisującej 
warunki i tryb rekrutacji na w/w kierunki. Zaświadczenia należy składać na formularzach 
ustalonych przez Dział Rekrutacji będących załącznikiem do tej Uchwały (Załącznik nr 1);" 

4) § 1 ust. 23 pkt 3 podpunkt b otrzymuje brzmienie: 
„kandydaci na studia II stopnia na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie 
publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i bhp zobowiązani są dostarczyć 
oryginał zaświadczenia (o którym była mowa w § 1 ust. 14 pkt 1 ppkt. d) zawierający potwierdzone 
dane o składowych niezbędnych w procesie tworzenia list rankingowych na poszczególne kierunki." 

5) § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Dotyczy kierunków: 
- zdrowie publiczne 
- zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia 
' zdrowie środowiskowe 



1) Kandydaci z „nową maturą" zdawaną w latach 2005-2019, maturą międzynarodową (IB), 
maturą European Baccałaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o prz3^ęcie na studia 
zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź 
podstawow3mn z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, języka obcego, 
informatyki, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie. Język obcy może stanowić 
maks3mfialnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów. 

2) Kandydaci ze „starą maturą" (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegająq^ się o przyjęcie na 
studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na 
poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, 
chemii, fizyki, informatyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, matematyki. 
Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów." 

6) § 28 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„Czas kształcenia w ramach studiów n stopnia na kierunkach: 
1) dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, zdrowie 

środowiskowe, zdrowie środowiskowe i bhp wynosi 2 lata." 
7) § 29 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„na kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe oraz zdrowie 
środowiskowe i bhp: 250 punktów. 

8) § 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„Na studia II stopnia, kierunek zdrowie środowiskowe mogą być przyjmowani absolwenci studiów I 
stopnia - kierunek zdrowie środowiskowe oraz kierunków pokrewnych (przynajmniej I stopnia), 
zaś na kierunek zdrowie środowiskowe i bhp mogą być przyjmowani ałisolwenci studiów I 
stopnia - Iderunek zdrowie środowiskowe oraz IderunkW pokrewnych (60% treści 
programowych powinno polaywać się z treściami programowymi kierunku zdrowie 
środowiskowe I stopnia), posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych 
magisterskich lub im równorzędny. 

9) § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia kierunek zdrowie publiczne, zdrowie 
środowiskowe lub zdrowie środowiskowe i bhp posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia 
lub jednolitych magisterskich i im równorzędnych kwalifikowani są na podstawie składowych: 
1) średnią ocen ze studiów dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3 do 6: 

średnia ocen przydzielona punktacja 
3,00 - 3,49 40 pkt 
3,50 50 pkt 
3,51-3,99 55 pkt 
4,00-4,49 70 pkt 
4,50 85 pkt 
4,51-4,99 95 pkt 
5,00-6,00 100 pkt 

1.1) średnia ocen ze studiów dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3 do 5: 

średnia ocen przydzielona 
punktacja 

3,00 - 3,49 40 pkt 
3,50 55 pkt 
3,51-3,99 65 pkt 
4,00-4,49 80 pkt 
4,50 90 pkt 
4,51-4,99 95 pkt 

5,00 100 pkt 



2) ocena z egzaminu licencjackiego: 
Pod pojęciem ocena z egzaminu licencjackiego rozumie się ocenę, którą kandydat otrzymał w 
trakcie egzaminu dyplomowego, 
a) jeśli nie miał obowiązku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocenę będą przyznawane 

zgodnie z tabelą: 

Ocena punkty za ocenę 

dostateczny (3,0) 40pkt 

dostateczny plus (3,5) 55pkt 

dobry (4,0) 70pkt 

dobry plus (4,5) 85 pkt 

bardzo dobry (5,0)* 100 pkt 

• lub ocena y^ższa niż 5 
b) jeśli kandydat miał obowiązek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu dyplomowego, 

punkty będą przyznane zgodnie ze wzorem. 

Punkty za ocenę z ̂ gzamiiiu licencjacie^ = 

punkty za pcenę 
z prsuy licencf addej + puBktjr za oceną 

isegsamiiiudyploiiiowegD^ 

Punkty za ocenę z pracy licencjackiej i egzaminu d3T)lomowego będą przyznawane zgodnie z tabelą z 
§34 podpunkt 2a. 
Zaświadczenia zawierające potwierdzone dane o składowych niezbędnycłi w procesie tworzenia list 
rankingowych kandydat musi zamieścić systemie rekrutacji on-line w formie załączników (pliki pdf} 
w trakcie rejestracji, gdyż będą one niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 
W prz)T)adku nie umieszczenia zaświadczeń do zakończenia okresu rejestracji kandydatowi nie 
przyznaje się punktów. Zaświadczenia należy składać na formularzach ustalonych przez Dział 
Rekrutacji (Załącznik nr 1). 

3) aktywność o charakterze naukowym 
a) Udział w studenckim kole naukowym 

- Za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła. Dziekan, Prorektor ds. studenckich), 
udział w studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademickiego kandydat 
otrzyma 5 punktów. 

- Za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła. Dziekan, Prorektor ds. studenckich), 
udział przez kolejny pełny rok akademicki w tym samym kole naukowym, bądź udział w innym 
studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademicldego kandydat otrzyma 
kolejne 5 punktów. 

- Maksymalna liczba punktów jaka może być przy ŝnana za tą aktywność wynosi 10 punktów. 
b) Publikacje naukowe 

- Za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach z listy 
filadelfijskiej (z IF) - należy załączyć skan pierwszej strony publikacji; kandydat otrzyma 10 
punktów. 

~ Za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach spoza listy 
filadelfijskiej (bez IF), ale z listy MNiSW - należy załączyć pierwszej strony publikacji; kandydat 
otrzyma 5 punktów. 

- Maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za tą aktywność wynosi 30 punktów, 
c) Aktywny udział w konferencjach naukowych 

- Za potwierdzony aktywny udział (wystąpienie, prezentacja plakatu) w konferencji naukowej 
kandydat otrzyma 5 punktów. W celu potwierdzenia udziału należy załączyć skan materiałów 
konferencyjnych zawierający (program konferencji z tytułami wystąpień i autorami, stronę 
tytułową materiałów konferencyjnych oraz abstrakt jeśli jest zawarty w materiałach). 



Konferencje, które nie wydają materiałów konferencyjnych (w formie papierowej lub 
elektronicznej) nie będą brane pod uwagę. 

~ Maks)mialna liczba punktów jaka może być prz3rznana za tą aktywność wynosi 10 punktów. 
Opisane potwierdzenia akt3nA n̂ości o charakterze naukowym kandydat musi zamieścić systemie 
rekrutacji on-line w formie załączników (pliki pdf) w trakcie rejestracji, gdyż będą one niezbędne 
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (Załącznik nr 1). W przypadku nie 
umieszczenia potwierdzeń do zakończenia okresu rejestracji kandydatowi nie przyznaje się 
punktów za aktywności o charakterze naukow3mi 
O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje całkowita liczba 
punktów (składowa 1,2,3) otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego 

§2 

Wprowadza się w załączniku nr 1 do Uchwały - tekst jednolity Uchwały Nr 44/2018 Senatu GUMed 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą oraz Uchwałą Nr 49/2018 Senatu GUMed. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewo 

prof. dr hab. Marcin Gruchała 
lektor 


