
Zarządzenie Nr 50/2018 

Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2018/2019 

Na podstawie art 174, art. 179 ust. 2, art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom 

GUMed (Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 14.09.2016 r.) oraz §93 ust. 2 w zw. z § 31 ust 4 Statutu GUMed 

z dnia 08.06.2006 r (t.j. zał. nr 1 do Uchwały Nr 21/2018 Senatu GUMed z dnia 23.04.2018 r.) 

zarządzam, co następuje: 

§1 

Ustala się wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, w roku akademickim 2018/2019, obowiązujących od dnia 
1 października 2018 r. 

§2 
Przyjmuje się maksymalną wysokości dochodu stanowiącego podstawę ubiegania się 
o stypendium socjalne w kwocie - 900,00 zł. netto na 1 członka rodziny studenta. 

§3 

Ustala się wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu na 1 członka rodziny 
studenta: 

przy dochodach 
(w złotych) 

kwota stjTJendium socjalnego wynosi 

1) 0 - 400,00 500 złotych 

2) 400,01 - 600,00 400 złotych 

3) 600,01 - 900,00 300 złotych 

§ 4 

Przyjmuje się wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu 
zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie: 

przy dochodach 
(w złotych) 

kwota stypendium w zwiększonej wysokości z 
tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub 

innym obiekcie 

1] 0 - 400,00 650 złotych 

2) 400,01 - 600,00 550 złotych 

3) 600,01 - 900,00 450 złotych 



Przyjmuje się kryteria i wysokości stypendiów Rektora dla najlepszych studentów: 

1. Punkty, jakie student może osiągnąć za poszczególne osiągnięcia: 

1)- za średnią ocen - 100 pkt, 

2)- za osiągnięcia naukowe - nieokreślone, 

3)- za osiągnięcia sportowe - 20 pkt, 

4)- za osiągnięcia artystyczne- 20 pkt. 

2. Punkty za wysoką średnią ocen wyznacza się od średniej ocen 4,01 - do 5,00 na 
podstawie potwierdzenia jej wysokości przez pracownika właściwego Dziekanatu. Za 
średnią 5,00 przysługuje 100 pkt, za średnią 4,01 - 1 pkt. Za każde 0,01 średniej 
przyznawany jest 1 punkt. 

3. Punktowane są następujące osiągnięcia naukowe: 

1) publikacja, przyjęta do druku, której student jest pierwszym autorem - pkt 30, 

2) udział w publikacji zespołowej / przyjętej do druku /, na podstawie zaświadczenia 
od opiekuna pracy lub SKNu o wkładzie pracy wnioskodawcy - % od 30 pkt. 
nie uwzględnia się publikacji wykonanej w związku z przygotowaną pracą 
dyplomową. 

3) udział w konkursach naukowych/ Scapula Aurea- wiedza anatomiczna, 
/Superhelisa - biochemia/, /Wielka Synapsa - fizjologia/ - nazwa konkursu, data i 
miejsce uzyskania nagrody, nazwa organizatora konkursu, uzyskane miejsce, na 
podstawie zaświadczenia organizatora konkursu lub dyplom/ certyfikat/ 
zawierający informacje określone w opisie osiągnięcia. Nie punktuje się podwójnie 
nagrody uzyskanej w tym samym konkursie indywidualnie i grupowo, należy podać 
tę wyżej punktowaną: 

Indywidualnie zespołowo 

I miejsce 20 15 

II miejsce 15 10 

III miejsce 10 5 

4) inne rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej, potwierdzane przez 
Opiekuna SKN lub Przewodniczącego SKN tj: czynny udział w konferencji, zjeździe i 
innych spotkaniach naukowych: wystąpienie z własnym referatem - 5 punktów, poster 
~ 2 punkty za każde osiągnięcie. W prz)^adku wygłoszenia tego samego referatu na 
kilku konferencjach liczy się 1 raz. 

4. Punkty za osiągnięcia sportowe przysługują studentowi, który w poprzednim roku 
akademickim zajął indywidualnie lub drużynowo miejsca od I do III w zawodach rangi 
międzynarodowej, rangi mistrzowskiej ogólnokrajowej, ogólnokrajowej uczelni 
medycznych. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrz3miać student w tej kategorii, 
wynosi 20 pkt. Punkty, jakie student może uzyskać za poszczególne osiągnięcia: 

1) za udokumentowane osiągnięcia indywidualne na zawodach o randze 

Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych przyznawane jest: 

I miejsce -10 pkt, 

II miejsce - 6 pkt, 

III miejsce - 4 pkt. 



2) za udokumentowane osiągnięcia indywidualne na międzynarodowych zawodach 

o randze mistrzowskiej przyznawane jest: 

I miejsce - 20 pkt, 

II miejsce -15 pkt, 

III miejsce -10 pkt, 

3) za udokumentowane osiągnięcia drużynowe na zawodach o randze Mistrzostw 

Polski, Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych przyznawane jest: 

I miejsce - 6 pkt, 

II miejsce - 4 pkt, 

III miejsce - 2 pkt, 

4) za udokumentowane osiągnięcia drużynowe na międzynarodowych zawodach 
o randze mistrzowskiej przyznawane jest: 

I miejsce -15 pkt, 

II miejsce -10 pkt, 

III miejsce - 5 pkt, 

5. Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznawane są studentowi, który w poprzednim 
roku akademickim zajął indywidualnie lub zespołowo miejsca od I do III w 
międzynarodowych konkursach, ogólnopolskich konkursach lub ogólnopolskich 
konkursach uczelni medycznych. Punkty przyznawane są na podstawie potwierdzenia 
przez Kierownika bądź opiekuna grupy artystycznej lub Prorektora ds. Studenckich. 
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać student w tej kategorii, wynosi 20 pkt. 
Punkty przyznawane są wg następujących kryteriów: 

1) za udokumentowane osiągnięcia ind5^idualne w konkursach o randze 
ogólnopolskiej lub ogólnopolskim konkursie uczelni medycznych przyznawane 
jest: 

I miejsce -10 pkt, 

II miejsce - 6 pkt, 

III miejsce - 4 pkt, 

2) za udokumentowane osiągnięcia indywidualne w międzynarodowych konkursach 
przyznawane jest: 

I miejsce - 20 pkt, 

II miejsce -15 pkt, 

III miejsce -10 pkt, 

3) za udokumentowane osiągnięcia zespołowe w konkursach o randze ogólnopolskiej 
lub ogólnopolskim konkursie uczelni medycznych przyznawane jest: 

I miejsce - 6 pkt, 

II miejsce - 4 pkt, 

III miejsce - 2 pkt. 



4) za udokumentowane osiągnięcia zespołowe w międzynarodowych konkursach 

przyznawane jest: 

I miejsce -15 pkt, 

II miejsce -10 pkt, 

III miejsce - 5 pkt, 

5) za udokumentowane inne osiągnięcia/dzieła artystyczne książkowe, wydane przez 
wydawnictwo, wystawa z dziełami artystycznymi studenta, nagrania wydane przez 
wytwórnię (po 2 punkty za każde osiągnięcie) 

6) dla studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu 
maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub 
finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa 
w przepisach o systemie oświaty: 

1) laureat olimpiady międzynarodowej 10 pkt 

2) laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 5 pkt 

3) finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 3 pkt 

6. Wysokości stypendiów Rektora dla najlepszych studentów: 

I kategoria 550,00 zł, 

II kategoria 350,00 zł, 

III kategoria 250,00 zł. 

§6 
Przyjmuje się wysokości stypendiów z tytułu niepełnosprawności: 

1) w stopniu lekkim - 200,00 zł miesięcznie, 

2) w stopniu umiarkowanym - 300,00 zł miesięcznie, 

3) w stopniu znacznym - 450,00 zł miesięcznie. 

§7 

Przyjmuje się maksymalną wysokość zapomogi - 1.000,00 złotych. 

§8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 października 2018 r. 

/ Rektor 

UATu 
prof. dr h m. Marcin Gruchała 


