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Zarzqdzenie nr 50/2020 
Rektora Gdańsidego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie wysolcości opłat za przeprowadzenie retcrutacji 
w rolcu alcademicicinn 2020/2021 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 79 ust. 2 pkt 1 i ust.3, ort. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce |t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861) oraz ustaleń z samorządem studenckim 

zarzqdzam, co następuje: 
§1 

Wysokość opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akadennickim 
2020/2021 wynosi 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na 
wszystkie kierunki studiów. 

§2 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia u w roku akademickinn 2020/2021 na 
zasadach rekrutacji dla laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia 
centralnego oraz olimpiad międzynarodowych określonych Uchwałę Senatu 
Nr 46/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz 
finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad 
międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na rok 
akademicki 2020/2021 są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. 

§3 
Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia w GUMed w trakcie I tury 
rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 i otrzymali decyzję negatywną, aplikując na 
ten sam kierunek studiów prowadzony w tej samej formie w trakcie rekrutacji 
uzupełniającej w roku akademickim 2020/2021, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. 

§4 
1. Traci moc Zarządzenie nr 9/2020 Rektora GUMed z dnia z dnia 14 stycznia 2020 r. 

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 
2020/2021. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, po spełnieniu wymogów 
określonych wart. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) 
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