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WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
KIERUNEK DIETETYKA
Rodzaj: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarny
Czas kształcenia: 3 lata
 Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według
całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do
wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Dietetyka mogą uzyskać w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego maksymalnie:
1) w przypadku zdawania matury lub egzaminu z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym:
120 punktów;
2) w przypadku zdawania matury lub egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym
i jednego na poziomie rozszerzonym: 160 punktów;
3) w przypadku zdawania matury lub egzaminu z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
200 punktów.
Zakwalifikowane mogą zostać wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 40% maksymalnej liczby
punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji.
UWAGA: Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku
niewystarczającej liczby zgłoszeń!
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ZASADY REKRUTACJI
NOWA MATURA, STARA MATURA
NOWA MATURA
(zdawana od 2005 roku)
matura 2005-2014
oraz matura 2015
matura 2015 dla liceum
dla technikum

STARA MATURA
(zdawana przed 2005 rokiem)
egzamin wstępny zdawany
w 2015 roku

egzamin wstępny z lat

Egzamin maturalny:

Egzamin wstępny:

Egzamin wstępny:

BIOLOGIA (R)

BIOLOGIA (P/R)

BIOLOGIA( R)

BIOLOGIA (P/R)

oraz do wyboru jeden z trzech:

oraz do wyboru jeden z trzech:

oraz do wyboru jeden z trzech: oraz do wyboru jeden z trzech:

CHEMIA (R)

CHEMIA (P/R)

CHEMIA (R)

CHEMIA (P/R)

FIZYKA (R)

FIZYKA (P/R)

FIZYKA (R)

FIZYKA (P/R)

MATEMATYKA (P/R)

MATEMATYKA (P/R)

MATEMATYKA (P/R)

MATEMATYKA (P/R)

*Kandydaci,

P – poziom podstawowy (x 0,6)

OLIMPIAD**

poprzednich*

Egzamin maturalny:

R – poziom rozszerzony (x 1)

LAUREACI

ZOSTAJĄ PRZYJĘCI
NA STUDIA POZA
POSTĘPOWANIEM
KWALIFIKACYJNYM

P/R – poziom podstawowy (x 0,6) bądź rozszerzony (x 1)

którzy przystąpili do ujednoliconego w skali kraju egzaminu w poprzednich latach, w uczelni medycznej objętej

porozumieniem mogą podlegać kwalifikacji na podstawie uzyskanych wtedy wyników. Jeśli przystępują do egzaminu ponownie,
wówczas podlegają kwalifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu.

**Laureaci polskich centralnych olimpiad przedmiotowych z 2015 roku z biologii lub chemii zostają przyjęci na I rok studiów poza
postępowaniem kwalifikacyjnym.
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MATURA MIĘDZYNARODOWA (IB), MATURA EUROPEJSKA (EB)

Egzamin maturalny:

MATURA IB, EB*
egzamin wstępny zdawany
matura do 2014 roku
w 2015 roku
Egzamin maturalny:
Egzamin wstępny:

Egzamin wstępny:

BIOLOGIA (R)

BIOLOGIA (P/R)

BIOLOGIA (R)

BIOLOGIA (P/R)

oraz do wyboru jeden z trzech:

oraz do wyboru jeden z trzech:

oraz do wyboru jeden z trzech:

oraz do wyboru jeden z trzech:

CHEMIA (R)

CHEMIA (P/R)

CHEMIA (R)

CHEMIA (P/R)

FIZYKA (R)

FIZYKA (P/R)

FIZYKA (R)

FIZYKA (P/R)

matura 2015

egzamin wstępny z lat poprzednich**

MATEMATYKA (P/R)
MATEMATYKA (P/R)
MATEMATYKA (P/R)
MATEMATYKA (P/R)
R – poziom rozszerzony (x 1)
P – poziom podstawowy (x 0,6)
P/R – poziom podstawowy (x 0,6) bądź rozszerzony (x 1)

*Kandydaci z maturą międzynarodową IB oraz z maturą europejską EB:
– przyjmowani są na podstawie punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów, wg następującego algorytmu:
matura międzynarodowa (IB):

N=

matura europejska (EB):

N=

n1 x1 lub x 0,6 +n2 x1,0 lub x 0,6
14
n1 x1 lub x 0,6 +n2 x1,0 lub x 0,6
20

x 200
x 200

gdzie:
N – oznacza liczbę punktów z egzaminu maturalnego/wstępnego
n1 – liczba punktów z egzaminu maturalnego/wstępnego z biologii przeliczane x 1 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy)
n2 – liczba punktów z egzaminu maturalnego/wstępnego z drugiego wybranego przedmiotu przeliczane x 1 (poziom rozszerzony)
lub x 0,6 (poziom podstawowy)
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Kandydaci z maturą międzynarodową IB oraz maturą europejską EB mogą przystąpić do egzaminu w Uczelni, jeżeli:
– chcą poprawić uzyskane na maturze wyniki;
– nie zdawali matury z wymaganych przedmiotów.
Kwalifikowani są wówczas wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu wstępnego. Egzamin jest porównywalny
z nową maturą.

**Kandydaci, którzy przystąpili do ujednoliconego w skali kraju egzaminu w poprzednich latach, w uczelni medycznej objętej
porozumieniem mogą podlegać kwalifikacji na podstawie uzyskanych wtedy wyników. Jeśli przystępują do egzaminu ponownie,
wówczas podlegają kwalifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu.

MATURA ZAGRANICZNA
MATURA ZAGRANICZNA*
egzamin wstępny zdawany w 2015 roku
egzamin wstępny z lat poprzednich**
Egzamin wstępny:
Egzamin wstępny:
BIOLOGIA (R)

BIOLOGIA (P/R)

oraz do wyboru jeden z trzech:

oraz do wyboru jeden z trzech:

CHEMIA (R)

CHEMIA (P/R)

FIZYKA (R)

FIZYKA (P/R)

MATEMATYKA (P/R)
R – poziom rozszerzony (x 1)

MATEMATYKA (P/R)
P – poziom podstawowy (x 0,6)
P/R – poziom podstawowy (x 0,6) bądź rozszerzony (x 1)

*Osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz osoby posiadające jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport
innego państwa, są z mocy prawa traktowane na terytorium RP jako obywatele polscy i zobowiązane są przystąpić do egzaminu
wstępnego.
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**Kandydaci, którzy przystąpili do ujednoliconego w skali kraju egzaminu w poprzednich latach, w uczelni medycznej objętej
porozumieniem mogą podlegać kwalifikacji na podstawie uzyskanych wtedy wyników. Jeśli przystępują do egzaminu ponownie,
wówczas podlegają kwalifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu.

TERMINY REKRUTACJI
RODZAJ MATURY

NOWA MATURA
2005-2015

STARA MATURA
zdawana przed 2005
rokiem

MATURA IB, EB
Rekrutacja na
podstawie
wyników IB bądź EB

Rekrutacja na
podstawie egzaminu
wstępnego

MATURA
ZAGRANICZNA

LAUREACI
OLIMPIAD

TERMIN
REJESTRACJI
ON-LINE

01.05.2015 
07.07.2015

01.04.2015 
30.04.2015

01.05.2015 
07.07.2015

01.04.2015 
30.04.2015

01.04.2015 
30.04.2015

01.05.2015 
07.07.2015

TERMIN UISZCZANIA
OPŁAT
REKRUTACYJNYCH

01.05.2015 
07.07.2015

01.04.2015 
30.04.2015

01.05.2015 
07.07.2015

01.04.2015 
30.04.2015

01.04.2015 
30.04.2015

01.05.2015 
07.07.2015

TERMIN WPISYWANIA
WYNIKÓW Z EGZAMINU
MATURALEGO/
WSTĘPNEGO DO
SYSTEMU REKRUTACJI
ON-LINE

30.06.2015 
07.07.2015

30.06.2015 
07.07.2015

30.06.2015 
07.07.2015

30.06.2015 
07.07.2015

30.06.2015 
07.07.2015

TERMINY
EGZAMINÓW
WSTĘPNYCH



MATEMATYKA:
02.06.2015
FIZYKA:
05.06.2015
BIOLOGIA:
08.06.2015
CHEMIA:
10.06.2015

TERMIN
OPUBLIKOWANIA
I LISTY RANKINGOWEJ

20.07.2015

20.07.2015

WYNIKI
WPISUJE
UCR



MATEMATYKA:
02.06.2015
FIZYKA:
05.06.2015
BIOLOGIA:
08.06.2015
CHEMIA:
10.06.2015

MATEMATYKA:
02.06.2015
FIZYKA:
05.06.2015
BIOLOGIA:
08.06.2015
CHEMIA:
10.06.2015



20.07.2015

20.07.2015

20.07.2015

20.07.2015
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ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA
Kandydaci zobowiązani są:
a. zarejestrować się w systemie rekrutacji on-line poprzez stronę internetową Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
http://www.rekrutacja.gumed.edu.pl i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej;
b. wypełnić formularz zgłoszeniowy na kierunek Dietetyka – formularz w wersji elektronicznej dostępny jest w systemie rekrutacji
on-line w formie interaktywnego formularza;
c. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe, które zostanie przydzielone kandydatowi
po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej;
W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”
UWAGA! Jeśli opłata rekrutacyjna nie wpłynęła na konto Uczelni – należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie
internetowej GUMed: www.rekrutacja.gumed.edu.pl w zakładce „opłata rekrutacyjna”;
d. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki uzyskane na świadectwie maturalnym bądź egzaminie wstępnym;
e. laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z biologii lub chemii – dostarczyć dyplom laureata olimpiady
(w terminie rejestracji).
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WYMAGANE DOKUMENTY –
DOTYCZY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA
Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie,
podanym na zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji:
a. *podanie na ustalonym formularzu – podanie w wersji elektronicznej dostępne jest w systemie rekrutacji on-line w formie
interaktywnego formularza; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać;
b. oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji;
c. *oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej –
oświadczenie dostępne jest w systemie rekrutacji on-line; oświadczenie należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać;
d. kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź
pracownika Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii);
e. **dwie podpisane fotografie (wymiary 35mm x 45mm) zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
osobistych;
f. kandydaci ze „starą maturą”, którzy zdawali egzamin wstępny w innej Uczelni objętej porozumieniem pomiędzy uczelniami
medycznymi – dodatkowo oryginalne zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów z egzaminu;
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g. kandydaci z maturą zagraniczną – nostryfikowane świadectwo maturalne (w przypadku państw objętych Konwencją Haską –
oryginalne świadectwo dojrzałości);
h. osoby przystępujące do matury międzynarodowej – oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu
maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne;
i. *dwa egzemplarze umowy – umowa w wersji elektronicznej dostępna jest w systemie rekrutacji on-line; umowę należy
wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać.

*Podanie na ustalonym formularzu, oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów
stacjonarnych w uczelni publicznej oraz umowa dostępne są w systemie rekrutacji on-line dla osób znajdujących się powyżej progu
przyjęcia.

**Dwie podpisane fotografie o wymiarach 35x45mm – aktualne, wyraźne – na białym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z
zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

UWAGA! O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Centrum
Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w
GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie
niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na
zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji komplet dokumentów (taki
sam jaki obowiązywał osoby znajdujące się na poprzedniej liście rankingowej).
Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje publikowane na stronie internetowej GUMedu oraz
swoją pozycję na liście rankingowej.

