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Uchwała nr 36/2020 

Uchwała nr 26/2021 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

o zmianie Uchwały nr 36/2020 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 

w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2021/2022 
oraz o wprowadzeniu tekstu jednolitego 

Na podstawie: 

1) art.  28 ust. 1 pkt 10,  art.  69 ust. 1 pkt 1,  art.  70,  art.  72,  art.  79,  art.  323 ust. 1 oraz  art.  444 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.); 

2) art.  79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się  
wirusa SARS-00V-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) 

uchwala się, co następuje 

§1  

W Uchwale nr 36/2020 Senatu GUMed z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2021/2022 wprowadza się  
następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 13 pkt 1 ppkt c otrzymuje brzmienie: 
c) wpisać  oceny z wymaganych przedmiotów uzyskane na świadectwie dojrzałości bądź  

zaświadczeniu z właściwego OKE o wynikach z egzaminu maturalnego oraz zaświadczeniu 
o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy 
w standardzie CKE), (dotyczy również  kandydatów z Maturą  IB, nie dotyczy zaś  kandydatów 
z maturą  EB i maturą  zagraniczną, oraz kandydatów na studio II stopnia). 
Kandydaci z maturą  EB i maturą  zagraniczną  zobowiązani są  w terminie rejestracji na studia 
załączyć  w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów: 

- uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille, gdy dokument został  wydany przez 
instytucję  działającą  w kraju będącym stroną  Konwencji znoszącej wymóg legalizacji 
zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938) lub legalizacją  konsularną  w pozostałych przypadkach) wraz 
z transkryptem ocen i obowiązującą  na nim skalą  ocen; 

- tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego 
lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP; 

- potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się  o przyjęcie 
na studia wyższe do każdego typu szkół  wyższych w państwie w którym zostało wydane - jeżeli 
nie ma takiej adnotacji na świadectwie; 

- jeżeli w państwie w którym świadectwo zostało wydane do ubiegania się  o przyjęcie na studia 
wyższe na kierunku tożsamym do kierunku na który kandydat aplikuje wymagane są  wyniki 
dodatkowego egzaminu państwowego, kandydat zobowiązany jest przedstawić  dokument 
z wynikami tego egzaminu wraz tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza 
przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP; 

2) § 1 ust. 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
3) oryginalne zaświadczenie z OKE o wynikach z egzaminu maturalnego (dostarczenie tego 

uwierzytelnionego dokumentu wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument ten będzie 
nieudostępniony GUMed w systemie Krajowego Rejestru Matur (KReM) oraz oryginalne 
świadectwo dojrzałości (dostarczenie tego uwierzytelnionego dokumentu wymagane jest od 
wszystkich zakwalifikowanych kandydatów ze starą  maturą) - dotyczy kandydatów ze starą  
maturą; zamiast oryginalnego zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego kandydat 
może przedłożyć  zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni 
medycznej (egzaminy w standardzie CKE). 
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3) § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
2) „stara maturą" (zdawaną  przed rokiem 2005) - kandydaci ubiegający się  o przyjęcie na studia, 

zobowiązani są  posiadać  na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym wyrażone w procentach: 
a) wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt. 
b) wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym 

wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 0,6 punktu. Wyjątek 
stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 
będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt. 

W przypadku, gdy zamiast oryginalnego zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego 
kandydat przedkłada zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych 
w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE), wyniki wskazane na zaświadczeniu (określone 
w %) są  przeliczane jak dla „nowej matury ". 

4) § 29 ust. 2 pkt 1 uchyla się. 

5) § 29 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
2) na kierunki: dietetyka , pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, oraz zdrowie środowiskowe 

i bhp: 250 punktów. 
6) § 31 uchyla się. 
7) § 32 otrzymuje brzmienie: 

Kandydaci ubiegający się  o przyjęcie na studia II stopnia kierunek dietetyka, pielęgniarstwo lub 
położnictwo posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia kwalifikowani są  na podstawie 
składowych: 

1) średnia ocen ze studiów - liczona jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych wyłącznie 
z przedmiotów kończących się  egzaminem - 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 - liczona jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych wyłącznie 
z przedmiotów kończących się  egzaminem-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  
z egzaminu dyplomowego, 
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a) jeśli nie miał  obowiązku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocenę  będą  przyznawane zgodnie 
z tabelą: 

Ocena punkty za ocenę  
dostateczny (3,0) 40 pkt 

dostateczny plus (3,5) 55 pkt 

dobry (4,0) 70 pkt 

dobry plus (4,5) 85 pkt 

bardzo dobry (5,0) • 100 pkt 

• lub ocena wyższa niż  5 

b) jeśli kandydat miał  obowiązek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu dyplomowego, 
punkty będą  przyznane zgodnie ze wzorem. 

Punkty za ocenę  z egzaminu licencjackiego = 

punkty za ocenę  
z pracy licencjackiej + punkty za ocenę  

z egzaminu dyplomowego. 
2  

Punkty za ocenę  z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego będą  przyznawane zgodnie z tabelą  
z §32 podpunkt 2a. 
Zaświadczenia zawierające potwierdzone dane o składowych niezbędnych 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 przypadku 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 akademickiego kandydat otrzyma 
kolejne 5 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jaka może być  przyznana 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  skon 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  skon 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. 

- Maksymalna liczba punktów jaka może być  przyznana za tą  aktywność  wynosi 10 punktów. 

Opisane potwierdzenia aktywności 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 

3 



potwierdzeń  do zakończenia okresu rejestracji kandydatowi nie przyznaje się  punktów za aktywności 
o charakterze naukowym. 

0 przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje całkowita liczba punktów 
(składowa 1, 2, 3) otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego. 

§2 
Uchwala się  nową  treść  załącznika nr 1 do Uchwały nr 36/2020 Senatu GUMed, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§3  
Wprowadza się  tekst jednolity Uchwały nr 36/2020 Senatu GUMed, w brzmieniu określonym w zataczniku 
nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§4  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przew dni zący  Se  atu Gyirvi d 

(  

prof.  dr  hob.  Marcin Gruchała 
Rektor 
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