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Uchwata nr 42/2022
Senatu Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2022r.
w sprawie warunkowi trybu rekrutacji na | rok studié6w

w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie 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 z dnia 20 lipca 2018 r. Prlawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z pdzn. zm.)

1.

Senat GUMed ustala na rok akademicki 2023/2024

nastepujqce warunki i tryb rekrutacji:

Rozdziat |
OGOLNE ZASADY REKRUTACJI

§1
Niniejsza Uchwata okreSsla:
1)

2)
3)
4)

termin rozpoczecia i zakonczenia rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz na studia
pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie studiéw stacjonarnych
oraz niestacjonarnych;
warunki oraz tryb rekrutacji;
zasady ustalania wynikéw bedaqcych podstawg przyjecia na studia;
zasady przeprowadzania rekrutacji uzupetniajqcej dla kandydatéw, ktérych wynik egzaminu
maturalnego zostat podwyzszony w wyniku weryfikacji sumy punktéw lub odwotania, o ktérych
mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty;

Uzyte w uchwale okreslenia oznaczajq:
1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

kandydat — osoba ubiegajqca sie o przyjecie na studia w GUMed
GUMedlub Uczelnia — Gdanski Uniwersytet Medyczny
system ERK — system Elektronicznej Rejestracji Kandydatéw;
konto ERK — indywidualne konto kandydata w systemie ERK, w ktérym sq gromadzone,
przechowywanei udostepniane informacje zwiqzane z procesem rekrutacji kandydata na studia,
w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczqce przebiegu postepowania rekrutacyjnego;
egzamin maturalny (dalej , Nowa Matura”) — egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach
ogdlinoksztatcqcychi od roku 2006 w technikach, dziatajqcych na podstawie prawa polskiego;
egzamin dojrzatosci (dalej ,, Stara Matura”) — egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach
ogdlnoksztatcqcych i do roku 2005 w technikach, dziatajqcych na podstawie prawa polskiego;
Matura Miedzynarodowa (dalej ,Matura |B”) — egzamin, kt6érego zdanie potwierdza dyplom |B

(International Baccalaureate), wydany przez organizacje International Baccalaureate
Organization w Genewie;
Matura Europejska (dalej ,Matura EB”) - egzamin, ktérego zdanie potwierdza dyplom EB

(European Baccalaureate), wydany przez Szkoty Europejskie zgodnie z Konwencjq o Statucie Szkdét

Europejskich sporzqdzonq w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
Matura zagraniczna — egzamin zagraniczny potwierdzony swiadectwem lub innym dokumentem
uprawniajqcym do ubiegania sie w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjecie na studia wyzsze, inny niz
matura IB i matura EB;

10) listy rankingowe - listy tworzone odrebnie dla poszczegdlnych form, kierunkéow i poziomdw studiéw
na podstawie wynikéw uzyskanych przez kandydatéw biorqcych udziat w postepowaniu
kwalifikacyjnym prowadzonym dla danej formy, kierunku i poziomu studiéw;

11) listy oséb zakwalifikowanych do przyjecia — listy kandydat6w umieszczonych na listach
rankingowych, oznaczonych w wyrazny sposdb, ktérzy zostali zakwalifikowani przez Wydziatowe
Komisje Rekrutacyjne do ztozenia dokumentéw bedaqcych warunkiem przyjecia na studia;

12) listy os6b przyjetych na studia - listy osdéb, ktére ztozyty wymagane dokumentyi zostaty przyjete
na studia w ramach danej formy, kierunku i poziomu studiéw.



3. Poczgtek rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia

10.

11.

12.

prowadzonych w_ formie studid6w stacjonarnych oraz niestacjonarnych rozpoczynajqce sie
w semesirze zimowym w roku akademickim 2023/2024 rozpoczyna sie nie pdzniej niz 30.06.2023 r.
Zakonczenie rekrutacji na wyzej wymienione studia w roku akademickim 2023/2024 ustala sie na dzien:
31.08.2023 r.
Poczgtek rekrutacji Uzupetniajqcej na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego
i drugiego stopnia prowadzonychw formie studiéw stacjonarnychi niestacjonarnych rozpoczynajqce
sie w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024, na ktdére nie zostat wypetniony limit miejsc
w ramach rekrutacji podstawowej ustala sie na dzien 01.09.2023 r.
Zakonczenie rekrutacji uzupetniajgqcej na wyzej wymienione studia w roku akademickim 2023/2024
ustala sie na dzien: 15.10.2023 r.
Szczegdtowe informacje dotyczqce formy bezposredniego sktadania dokumentéw (doreczenie
osobiste lub drogg pocztowg) oraz terminy dotyczqce:
1) rejestracji on-line na studia w systemie ERK oraz viszczania optaty rekrutacyjnej,
2) egzamindéw wstepnych,
3) wpisywania ocen i dostarczania dokumentéw niezbednych do tworzenia list rankingowych,
4) ptatnosci,
ustalane sq corocznie przez Uczelnie, a nastepnie udostepniane w informatorach dla kandydatéw na
stronie internetowej Dziatu Rekrutacji w terminie do 31 maja 2023, zas kandydaci zobowiqzani sq
bezwzglednie sie do nich stosowac.
Rejestracja kandydatéow w procesie rekrutacji na Uczelnie odbywa sie wytqcznie drogq elektronicznq
poprzez system ERK.
Na podstawie danychz rejestracji Uczelnia tworzy zbiorcze listy rankingowe. Kwalifikacja kandydatéw
na studia odbywa sie na zasadzie konkursu. Kandydaci sq kwalifikowani wedtug catkowitej liczby
zdobytych punktéow, rozpoczynajqc od osoby, ktéra zdobyta najwyzszq liczbe punktéw, az do
wypetnienia limitu przyjeé na okreslonym kierunku, 0 ile nie istniejq inne ograniczenia.
O pryjecie na studia ubiegaé sie mogq wytgqcznie Kandydaci, ktérzy otrzymajq co najmniej 30%
maksymalnejliczoy puNnkt6w mozliwych do uzyskania w procesie rekrutacji. Wymdg ten nie dotyczy:
1) studiéw na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, 0 przyjecie na ktére mogq ubiegaé sie

wytqeznie Kandydaci, ktérzy otrzymajq co najmniej 50% maksymalnej liczby puNkt6éw mozliwych
do uzyskania w procesie rekrutacji.

Limity przyje¢ na poszczegdéline kierunki ustalane sq:
1) decyzjq Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki — dot. kierunkow: lekarski,

lekarsko-dentystyczny;
2) decyzjq Senatu GUMed - dot. pozostatych kierunkéw studiéw.
Senat Uczelni nie ogranicza liczby miejsc na studia dla osdb, dla ktérych bedzie to kolejny kierunek
studiéw stacjonarnych w uczelni publicznej.
Rektor GUMed podejmuje decyzje w sprawie:
1) zmian limitéw przyjecé ustalonych przez Senat GUMed na podstawie ust. 8 pkt 2 w celu ich

dopasowania do biezqcych potreb postepowania rekrutacyjnego oraz obowiqzujqcych
przepisOw prawa;

2) przeprowadzenia rekrutacji uzupetniajqcej, jezeli po zakonczeniu postepowania kwalifikacyjnego
pozostang niewypetnione limity przyjec;

3) nieuruchamiania studiow, dla ktdérych liczba osdéb przyjetych jest mniejsza niz dolnylimit przyjec.
W trakcie tworzenia list osdb przyjetych na studia mozliwe jest przekroczenie limitu przyjec baqdz jego
niewypetnienie. W przypadku kandydatdéw z identycznq punktacjq przekroczenie limitu jest mozliwe

w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niz jego niewypetnienie.
Dla kandydatéw z takq samq punktacjq na jednolite studia magisterskie — z wytqczeniem kierunku
psychologia zdrowia, kierunku lekarskiego ED i farmaceutycznego ED, wprowadza sie dodatkowe
kryterium przyjecia. Dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna i fizjoterapia
jest to wynik egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Dla kierunku farmacja jest to
wynik z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.
Zasady rekrutacji dla laureatéw oraz finalist6w olimpiad reguluje odrebna uchwata Senatu GUMed
w sprawie warunkow rekrutacji laureatéw oraz finalistbw ogdlnopolskich olimpiad stopnia centralnego
oraz olimpiad miedzynarodowych na studia w Gdanhskim Uniwersytecie Medycznym. Warunkiem
rozpoczecia postepowania kwalifikacyjnego wobec kandydata bedqcego laureatem baqdz finalistq
wymienionych w tejze Uchwale olimpiad jest zarejestrowanie przez niego konta ERK i zatqczenie
w systemie ERK (w formie plikow pdf) skanédw dokumentéw potwierdzajqcych uzyskanie tytutu laureata
lub finalisty tychze olimpiad.



13. W podanym terminie rejestracji Kandydaci na studia z tokiem nauczania w jezyku polskim, zobowiqzani
sq:
1) zatozyé konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostepnym na stronie internetowej Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/, oraz wypetnié i zatwierdzié znajdujqcy
sie w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczegdlnosci:
q)

b)
c)

qd)

e)

podaé dane osobowe oraz dane teleadresowe- Zaktadajqc konto ERK kandydat wyraza zgode
na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego,
w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania
przebiegu studiéw. Brak wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemozliwia
wziecie udziatu w postepowaniu rekrutacyjnym. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w toku postepowania jest rownoznaczne z rezygnacjq z ubiegania sie o przyjecie na
studia i powoduje umorzenie postepowania.
wybracé kierunek, poziom i forme studiéw;wpisac oceny z wymaganych przedmiotéw uzyskane na swiadectwie dojrzatosci badz
zaswiadczeniu z wtasciwego OKE o wynikach zegzaminu maturalnego baqdz zaswiadczeniu

O wyniku uzyskanym podczas egzamindw wstepnych w_ uczelni medycznej (egzaminy
w_ standardzie CKE), (dotyczy r6owniez kandydatéw z Maturq |B, nie dotyczy zas kandydatéw
z maturq EB i maturq zagraniczng, orazkandydatéw na_ studia_ Il stopnia).
Kandydaci z maturg EB zobowiqzani sq w terminie rejestracji na studia zatqczyé w systemie ERK

(w formie plikéw pdf) skany nastepujqcych dokumentdéw:
— §wiadectwo maturalne wraz ztranskryotem ocen i obowiqzujgcq na nim skalq ocen;

zatqczone powinny byé wersje dokumentéw w jezyku polskim.
Kandydaci zmaturq zagranicznq zobowiqzani sq w terminie rejestracji na studia zatqczyé
w systemie ERK (w formie plikow pdf) skany nastepujqcych dokumentdow:
— uwierzytelnione swiadectwo maturalne (apostille, gdy dokument zostat wydany przez

instytucje dziatajgcq w kraju bedqcym stronq Konwencji znoszqcej wymdg legalizacji
zagranicznych dokumentéw urzedowych sporzqdzonej w Hadze 5 pazdziernika 1961 roku
(Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938) lub legalizacjq konsularng w pozostatych przypadkach)
wraz z transkryptem ocen i obowiqzujgcg na nim skalq ocen;

-— ttumaczenie swiadectwa na jezyk polski dokonane przez ttumacza_ przysiegtego
lub tumaczenie poswiadczone przez konsula RP;

— potwierdzenie, ze posiadane swiadectwo maturalne uprawnia do ubiegania sie o przyjecie
na studia wyzsze do kazdego typu szkdét wyzszych w panhstwie w ktérym zostato wydane —

jezeli nie ma takiej adnotacji na swiadectwie;
-— jezeli w panstwie w ktérym swiadectwo zostato wydane do ubiegania sie o przyjecie

na studia wyzsze na kierunku tozsamym do kierunku na ktdéry kandydat aplikuje wymagane
sq wyniki dodatkowego egzaminu panstwowego, kandydat zobowiqzany jest przedstawié
dokument z wynikami tego egzaminu wraz ttumaczeniem na jezyk polski dokonanym przez
ttumacza przysiegtego lub ttumaczenie poswiadczone przez konsula RP;

Kandydaci na studia II stopnia na kierunkach: dietetyka, pielegniarstwo, potoznictwo, przemyst
farmaceutyczny i kosmetyczny, zdrowie publiczne oraz zdrowie Srodowiskowe i bhp -

zobowigqzani sq zatqczyc w systemie ERK zaswiadczenia (w formie plik6w pdf) zawierajqce
potwierdzone dane o sktadowych niezbednych w procesie tworzenia list rankingowych na
poszczegoélne kierunki. Dane jakie majq znajdowaé sie na zaswiadczeniu precyzujq zapisy tej
Uchwaty w_ czesci szczegdtowej opisujgqcej warunki itryb rekrutacji na w/w kierunki.
Zaswiadczenia nalezy sktadaé na formularzach ustalonych przez Dziat Rekrutacji, ktére stanowiq
Zatqeznik nr 1 do niniejszej Uchwaty.
umiescié plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ERK,

ze zdjeciem kandydata spetniajgcym wymogi dla zdjecia przeznaczonego do dowodu
osobistego,

2) wniesé optate za przeprowadzenie rekrutacji, nie Pdzniej niz w ostatnim dniu rejestracji kandydatéw,
na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego koncie ERK.

W przypadku gdy kandydat ubiegasie o przyjecie na wiecej niz jeden kierunek studiéw, czy na ten sam
kierunek ale prowadzony w rdéznych formach, wtedy na potrzeby rekrutacji kazdorazowo, oddzielnie dla
kazdego kierunku czy formy kandydat zobowiqzany jest powtdrzyé czynnosci opisane w punktach 1-2.



15.

Spetnienie powyzszych wymogow jest rownoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany
kierunek studiéw i jest niezobedne do dopuszczenia kandydata do dalszych etapéw postepowania
kwalifikacyjnego opisanych w_ czesci szczegdtowej tej Uchwaty. Kandydat ponosi petnq
odpowiedzialnosé za niewprowadzenie danych lub werowadzenie danych niepetnych, btednych lub
fatszywych, a takze za wynikajqce z tego skutki oraz decyzje komisji.

.W podanym terminie rejestracji kandydaci na studia z tokiem nauczania w jezyku angielskim,
zobowiqzani sa:
1) zatozyé konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostepnym na stronie internetowej Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego: https://admission.mug.edu.pl/, oraz wypetnic i zatwierdzi€é znajdujqcy
sie w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczegdlnosci:
a) podaé dane osobowe oraz dane teleadresowe- Zaktadajqc konto ERK kandydat wyraza zgode

na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego,
w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania
przebiegu studiéw. Brak wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemozliwia
wziecie udziatu w postepowaniu rekrutacyjnym. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w toku postepowania jest rownoznaczne z rezygnacjq z ubiegania sie o przyjecie na
studia i powoduje Umorzenie postepowania,

b) wybraé kierunek studiéw oraz ich poziom,
c) umiescié plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ERK,

ze zdjeciem kandydata spetniajgqcym wymogi dla zdjecia przeznaczonego do paszportu.
W przypadku gdy kandydat ubiegasie o przyjecie na wiecej niz jeden kierunek studi6w, wtedy na
potrzeby rekrutacji kazdorazowo, oddzielnie dla kazdego kierunku kandydat zobowiqzany jest
powtorzyé powyzsze czynnosci;

2) zatqczyé w systemie ERK (w formie pliko6w pdf) skany nastepujqcych dokumentéw:
a) uwierzytelnione swiadectwo maturalne bqdz jego odpowiednik (dokument powinien byé

opatrzony apostille, gdy dokument zostat wydany przez instytucje dziatajgqcq w kraju bedqcym
strong Konwencji znoszqcej wymdg legalizacji zagranicznych dokumentéw urzedowych
sporzqdzonej w Hadze 5 pazdziernika 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub legalizacjq
konsularng w pozostatych przypadkach) wraz z transkryptem ocen i obowiqzujqcg na nim skalq
ocen;

b) jezeli powyzszy dokument jest napisany w jezyku innym niz j. polski bqdz j. angielski - tumaczenie
gswiadectwana jezyk angielski dokonane przez ttumacza przysiegtego;

c) potwierdzenie, ze posiadane swiadectwo maturalne uprawnia do ubiegania sie o przyjecie na
studia wyzsze do kazdego typu szkét wyzszych w panstwie w ktdrym zostato wydane - jezeli nie
ma takiej adnotacji na swiadectwie;

d) certyfikat potwierdzajqcy znajomosé jezyka angielskiego na poziomie umozliwiajgcym podjecie
studidw wyzszych (co najmniej B2);

e) kserokopie aktualnego paszportu;
f) jezeli w panstwie w ktérym swiadectwozostato wydane do ubiegania sie o przyjecie na studia

wyzsze na kierunku tozsamym do kierunku na ktéry kandydat aplikuje wymagane sq wyniki
dodatkowego egzaminu panstwowego, kandydat zobowiqzany jest przedstawi¢ dokument

z wynikami tego egzaminu wraz ttumaczeniem na jezyk polski dokonanym przez ttumacza
przysiegtego lub ttumaczenie poswiadczone przez konsula RP.

Spetnienie powyzszych wymogoéw jest rownoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany
kierunek studiéw i jest niezbedne do dopuszczenia kandydata do dalszych etapow postepowania
kwalifikacyjnego opisanych w_ czeséci szczegdtowej tej Uchwaty. Kandydat ponosi petnq
odpowiedzialnosé za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepetnych, btednych lub
fatszywych, a takze za wynikajqce z tego skutki oraz decyzje komisji.

Do konica okresu rejestracji kandydat ma prawo uzupetniaé i modyfikowaé dane wprowadzone do
internetowego formularza rekrutacyjnego i innych czesci osobistego konta ERK. Jezeli w ostatnim dniu
rejestracji brak jest zaksiegowania optaty za przeprowadzenie rekrutacji na rachunku GUMed lub
potwierdzenia otrymania kompletu wymaganych dokumentéw, kandydat zobowiqzany jest do
dostarczenia drogg mailowg lub pocztowgq odpowiednio dowodu wniesienia optaty lub wymaganych
dokumentéw do siedziby Dziatu Rekrutacji nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym na dokonanie
rejestracji (decyduje data doreczenia a nie wystania). Adresy mailowe i pocztowy podane sq do
publicznej wiadomosci na stronach: http://rekrutacja.gumed.edu.pl - dla kandydatéw na studia
z tokiem nauczania w jezyku polskim, oraz https://admission.mug.edu.pl — dla kandydatéw na studia
z tokiem nauczania w jezyku angielskim.

. System ERK zamyka sie z koncem 59 minuty po godzinie 23.00 czasu urzedowego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rejestracji na dany kierunek, poziom i forme studiéw.
Po tej godzinie dokonywanie zmian lub uzupetnianie danych w systemie ERK jest niemozliwe.



WZ.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

Kandydat ponosi wszelkie koszty zwiqzane z wniesieniem optaty rekrutacyjnej, w tym koszty
manipulacyjne, optaty bankowe, prowizje. Optata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi,
za wyjqtkiem sytuacji gdy:
1) optata zostata wniesiona po terminie,
2) kandydat zrezygnowat w formie pisemnej z rekrutacji przed uptywem terminu rejestracji -

zamknieciem ERK na dang forme lub kierunek studi6w w danym trybie rekrutacji,
3) optata nieprzypisana jest do zadnego formularza, tj. wolne srodki. Wolne srodki moggq byé wynikiem

dokonanej nadptaty i/lub potwierdzenia wptyniecia optaty po zamknieciu okresu sktadania
aplikacji,

4) optata zostata wniesiona przed wprowadzeniem ocen, ktdére sq zbyt niskie by mozna ubiegaé sie
o przyjecie na dany kierunek studiéw.

Zwrot optaty nastepuje na pisemny wniosek kandydata zarejestrowanego w systemie rejestracji online
GUMed (niezaleznie od tego, kto dokonat wptaty), ztozony w terminie do 30 dni od zamkniecia ERK, na
rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Jezeli w postepowaniu kwalifikacyjnym uwzgledniane sq wyniki egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej,
Kandydat otrzymuje informacje o miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej za
posrednictwem informatoréw dla kandydatow na stronach Dziatu Rekrutacji
http://rekrutacja.gumed.edu.pl/ lub https://admission.mug.edu.pl/. Nieprzystqpienie do
egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wwyznaczonym terminie skutkuje uzyskaniem O punktéw z tego

egzaminu.
Rekrutacje na dany kierunek studiéw przeprowadzajq Wydziatowe Komisje Rekrutacyjne.
Wydziatowe Komisje Rekrutacyjneé powotywane sq na wniosek Dziekana przez Rektora GUMed.
Wydziatowe Komisje Rekrutacyjne dokonujq przyjecia na studia w drodze wpisu na liste studentéw lub
podejmujq decyzje o odmowie przyjecia na studia. Decyzje o odmowie przyjecia na studia podpisuje
Przewodniczy Wydziatowej Komisji Rekrutacyjnej.
Niedopuszezalne jest przyjecie na dany kierunek, poziom i forme studidw Kandydata, ktéry jest
studentem Uczelni na danym kierunku, poziomie i formie studidw.
Decyzja o nieprzyjeciu kandydata ma forme dokumentu elektronicznego i publikowana jest na
indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK.

Wyniki postepowania w sprawie przyjecia na studia sq jawne.
Osoby kandydujgce na studia z tokiem nauczania w jezyku polskim znajdujqce sie na liscie osdéb
zakwalifikowanych na studia zobowiqzane sq, wwyznaczonym przez GUMed terminie, zatqczyé
w systemie ERK (w formie plikOw pdf) skany nastepujqcych dokumentdéw, a nastepnie dostarczyé ich
oryginaty bezpoésrednio lub drogq pocztowq do Dziatu Rekrutacji:
1) podanie na ustalonym formularzu, ktéry dostepny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie

internetowej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/ w formie
interaktywnego formularza on-line, po wypetnieniv podania w wersji elektronicznej nalezy je
wydrukowaé i podpisac;

2) oryginalne swiadectwo maturalne lub jego oryginalny odpis (dostarczenie tych uwierzytelnionych
dokumentow wymagane jest jedynie w przypacdku jezeli dokument ten bedzie nieudostepniony
GUMedw systemie Krajowego Rejestru Matur (KReM)), a w przypadku ubiegania sie o przyjecie na
studia Il stopnia:
a) oryginat dyplomu ukonczenia studiéw | stopnia lub jego oryginalny odpis (dostarczenie tych

uwierzytelnionych dokumentow wymagane jest jedynie w przypadku jezeli dokument ten bedzie
wystawiony przez Uczelnie inng niz GUMed);

b) kandydaci nastudia Il stopnia na kierunkach: dietetyka, pielegniarstwo, potoznictwo, przemyst
farmaceutyczny i kosmetyczny, zdrowie publiczne, zdrowie srodowiskowei bhp zobowiqzani sq
dostarczyé oryginat zaswiadczenia (o ktérym byta mowa w § 1 ust. 13 pkt1lit. d) zawierajqcy
potwierdzone dane o sktadowych niezbednych w procesie tworzenia list rankingowych na
poszczegdline kierunki.

Oryginaty i oryginalne odpisy swiadectw i dyplomdéw bedq zwrécone po zakonczeniu procesu
rekrutacyjnego.

3) oryginalne zaswiadczenie z OKE o wynikach z egzaminu maturalnego (dostarczenie tego
uwierzytelnionego dokumentu wymagane jest jedynie w przypadku jezeli dokument ten bedzie
nieudostepniony GUMedw systemie Krajowego Rejestru Matur (KReM) oraz oryginalne Swiadectwo
dojrzatosci (dostarczenie tego uwierzytelnionego dokumentu§wymagane jest od wszystkich
zakwalifikowanych kandydatéw ze starq maturq) — dotyczy kandydatéw ze starq maturq; zamiast
oryginalnego zaswiadczenia z OKE 0 wynikach egzaminu maturalnego kandydat moze przedtozyc
zaswiadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzamindw wstepnych w_ uczelni medycznej
(egzaminy w standardzie CKE);



25.

26.

27.

28.

4) oryginalne zaswiadczenie z Liceum Ogdlnoksztatcqcego o wynikach z egzaminu maturalnego,
a niezwtocznie po otrymaniu, oryginalne Swiadectwo maturalne — dotyczy kandydatéw z maturq
miedzynarodowg IB, (dostarczenie tych uwierzytelnionych dokument6éw wymagane jest jedynie
w_ przypadku jezeli dokument ten bedzie nieudostepniony GUMed w systemie International
Baccalaureate Information System (IBIS) ) (ibo.org):

5) zaswiadczenie o znajomosci jezyka polskiego na poziomie umozliwiajgqcym podjecie studiéw
wyzszych (B2) —- dotyczy oséb z matura zagranicznq;

6) jeden egzemplarz Katalogu optat - ktéry dostepny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie
internetowej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/ w formie
elektronicznej. Po zapoznaniu sie ze znajdujqcq sie tam tresciq, nalezy go wydrukowaé i podpisac;

7) kserokopie paszportu w przypadku cudzoziemcéw;
8) potwierdzenie wptaty za czesne (dotyczy studié6w w formie niestacjonarnej, oraz cudzoziemcdéw,

ktdérzy nie podlegajq ustawowemu zwolnieniu z optaty za ustugi edukacyjne zwiqzanez ksztatceniem
cudzoziemcow na studiach stacjonarnych w jezyku polskim);

9) dokument poswiadczajqcy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, polisy
ubezpieczenia zdrowotnego na okres ksztatcenia w Polsce, lub objecie powszechnym
ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierponia 2004 roku o swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.),
lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztéw leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na minimalng kwote 30 000 euro (dotyczy cudzoziemcéw przyjmowanych na studia
stacjonarne w jezyku polskim).

Powyzsze dokumenty kandydat zatqcza w formie plik6w pdf na swoim koncie ERK a nastepnie sktada
w siedzibie Dziatu Rekrutacji., Odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporzqdza sie w formacie PDF,
zapewniajgc jego czytelnosé oraz stosujqc zasade, zgodnie z ktérq jeden plik PDF odpowiada jednemu
odwzorowywanemu dokumentowi.
Komplet wyzej wymienionych dokumentow nalezy dostarczyé do Dziatu Rekrutacji w terminie podanym
na kazdej zaktualizowanej liscie rankingowej. Przewidywany jest odrebny termin na_ sktadanie
dokumentow elektronicznych oraz odrebny termin na dostarczanie dokumentéw bezposrednio lub
drogq pocztowq. O akceptacji przestanych dokumentéw decyduje data ich wptywu do Dziatu
Rekrutacji, nie data stempla pocztowego.
Osoby, ktére nie spetniq wymagan opisanych w § 1 ust. 24, zostanq skreslone z listy osdédb

zakwalifikowanych na studia w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce przy aktualizacji
listy rankingowej wejdq kolejne osoby znajdujqce sie pod liniq odciecia, ktére uzyskaty pierwotnie
niewystarczajqcgq liczbe punktéw. Osoby te zobowiqzane sq w wyznaczonym przez GUMed terminie
zatqczyé w systemie ERK (w formie plik6w pdf) skany kompletu dokumentéw (takiego samego, jaki
obowiqzywat osoby znajdujqce sieé na pierwotnej liscie zakwalifikowanych § 1 ust. 24, a nastepnie
dostarczyé do Dziatu Rekrutacji komplet dokumentéw bezposrednio lub drogq pocztowaq,.
Kandydaci zobowiqzani sq samodzielnie sprawdzaé aktualne informacje oraz swojq pozycje na liscie
rankingowej na_ stronie internetowej rekrutacji Gdafskiego Uniwersytetu Medycznego az do
zakonezenia rekrutacji oraz ponoszq odpowiedzialnosé za skutki wynikajqce zniedopetnienia tego
obowiaqzku.
Kandydaci z ,,nowgq maturq”i ,,starq maturq”, ktérzy w trakcie publikowania list rankingowych — do dnia
opublikowania list przyjetych na dany kierunek studiéw, uzyskajq zmiane decyzji OKE o wynikach

Z egzaminu maturalnego - ktérych wynik egzaminu maturalnego zostat podwyzszony w wyniku
weryfikacji sumy punktéw lub odwotania, o ktérych mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.

o systemie oswiaty i dostarczq do Dziatu Rekrutacji dokument potwierdzajqcy te decyzje, mogq
wnioskowaé o korekte przeliczenia naleznych im punktéw i zmiane pozycji na kolejnej publikowanej
liScie rankingowej.
Kandydaci niepetnosprawni lub przewlekle chorzy podlegajq tej samej procedurze rekrutacyjnej,
co wszyscy kandydaci.
1) W prypadku, gdy szczegdtowe warunki i tryb rekrutacji przewidujq egzamin wstepny, kandydat

moze ubiegacé sie o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potreb wynikajqcych
z niepetnosprawnosci lub choroby.

2) Szczegdtowy tryb adaptacji formy egzaminu do potreb kandydatéw niepetnosprawnych lub
przewlekle chorych okreslony jest w Uchwale nr 37/2020 Senatu Gdafhskiego Uniwersytetu
Medycznego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunkow i trybu rekrutacji uwzgledniajqcych
potrzeby kandydatéw bedqcych osobami z niepetnosprawnosciq lub przewlekle chorymi
ubiegajqcych sie o przyjecie na studia na Gdanskim Uniwersytecie Medycznym.



Rozdziat Il
ZASADY PRZELICZANIA WYNIKOW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATOW NA POZIOMIE SZKOLY SREDNIEJ

BEDACYCH PODSTAWA PROCESU KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE PRZYJECIA NA STUDIA

§2
1. Wyniki kandydatéw na studia prowadzone w jezyku polskim przelicza sie nastepujqco:

1) ,nowa matura”, zZdawana w latach 2005-2023:
a) _wynik zegzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym

wyrazony w procentach bedzie przeliczany na punkty wedtug zasady 1% = | punkt.
b) wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na_ poziomie

podstawowym wyrazony w procentach bedzie przeliczany na punkty wedtug zasady 1% = 0,6
punktu. Wyjqtek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie
podstawowym, ktéry bedzie przeliczany na punkty wedtug zasady 1% = 1 punkt.

2) Stara maturq"” (zdawanq przed rokiem 2005) — kandydaci ubiegajqcy sie o przyjecie na studia,
zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym wyrazone w procentach:
a) wynik zegzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym

wyrazony w procentach bedzie przeliczany na punkty wedtug zasady 1% = 1 punkt.
b) wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na_ poziomie

podstawowym wyrazony w procentach bedzie przeliczany na punkty wedtug zasady 1% = 0,6
punktu. Wyjqtek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zZdawanej na poziomie
podstawowym, bedzie przeliczany na punkty wedtug zasady 1% = | punkt.

W przypadku, gdy zamiast oryginalnego zaswiadczenia z OKE 0 wynikach egzaminu maturalnego
kandydat przedktada zaswiadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminéw wstepnych w
uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE), wyniki wskazane na zaswiadczeniu (okreslone
w %) sq przeliczane jak dla ,nowej matury”.

3) matura miedzynarodowa (IB):
a) wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie HL jest traktowany jako wynik

na poziomie rozszerzonym. Wynik wyrazony w skali od 1 do 7, dla wynikow zaliczajqcych
egzamin, bedzie przeliczany na punkty wedtug tabeli:

Ocena na swiadectwie |B - HL Punkty rekrutacyjne GUMed

7 100

6 85,7]

5 71,43

4 57,14

3 42,86

2 28,57

b) Wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie SL jest traktowany jako wynik
na poziomie podstawowym. Wynik wyrazony w skali od 1 do 7, dla wynikow zaliczajqcych
egzamin, bedzie przeliczany na punkty wedtug tabeli:

Ocena na swiadectwie |B - SL Punkty rekrutacyjne GUMed

7 60

6 51,43

5 42,86

4 34,28

3 25,72

2 17,14

Wyjqtek stanowi wynik z matury IB z matematyki zdawanej na poziomie SL (podstawowym),
ktdéry bedzie przeliczany na punkty wedtug zasad dla poziomu HL.



4) matura European Baccalaureate (EB):

a) wynik ze Swiadectwa maturalnego EB - koncowy z danego przedmiotu realizowanego na
poziomie rozszerzonym (przedmiot realizowany w zakresie 4-5 godzin tygodniowo) wyrazony
w skalli liczbowej od 1 do 10, dla wynikdéw zaliczajqcych egzamin, bedzie przeliczany na punkty
wedtug zasady:

[wynik matury EB/10] x 100 = liczba punktéw rekrutacyjnych;
Pod uwagebrane bedg jedynie wyniki z przedmiotow, ktore uwzgledniajq ocene z egzaminu
maturalnego.

b) wynik ze Swiadectwa maturalnego EB - kofcowy z danego przedmiotu realizowanego na
poziomie podstawowym (przedmiot realizowany w zakresie 2-3 godzin tygodniowo) wyrazony
w skalli liczbowej od 1 do 10, dla wynik6éw zaliczajqcych egzamin, bedzie przeliczany na punkty
wedtug zasady:

[wynik matury EB/10] x 60 = liczba punktdéw rekrutacyjnych;
Wyjgtek stanowi wynik z egzaminu maturalnego zmatematyki zdawanej na poziomie
podstawowym (przedmiot realizowany w zakresie 2-3 godzin tygodniowo), ktdéry bedzie
przeliczany na punkty wedtug zasady:

[wynik matury EB/10] x 100 = liczba punktéw rekrutacyjnych;
Pod uwage brane bedg jedynie wyniki z przedmiotow, ktére uwzgledniajq ocene z egzaminu
maturalnego.

5) matura zagraniczna: wyniki ze Swiadectwa sq_ przeliczane przez Wydziatowq Komisje
Rekrutacyjnq.

Rozdziat Ill
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAt LEKARSKI

Tytut |

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

§3
Czas ksztatcenia w ramach jednolitych studiéw magisterskich wynosi:
1) na kierunku lekarskim 6 lat (12 semestréw),
2) nakierunku lekarsko-dentystycznym 5 lat (10 semestréw).

§ 4

Kandydaci z ,nowq maturq” zdawang w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturg
European Baccalaureate (EB), maturq zagraniczng, ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunki:
lekarski, lekarsko-dentystyczny, zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na
poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemi, fizyki lub matematyki,
rowniez na poziomie rozszerzonym.
Kandydaci ze ,,starq maturq” (zZdawanq przed rokiem 2005) ubiegajqcy sie o przyjecie na kierunek
lekarski i lekarsko-dentystyczny, zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemi, fizyki
lub matematyki, rowniez na poziomie rozszerzonym.
taczna liczba punkt6w mozliwa do uzyskania zpostepowania kwalifikacyjnego wynosi 200 pkt
(za kazdy z 2 powyzszych przedmiot6w maksymalnie po 100 pki).

Tytut II

STUDIA | STOPNIA STACJONARNE

§5
Czas ksztatcenia w ramach studiéw | stopnia na kierunku Techniki dentystyczne wynosi 3 lata
(6 semestrow).

§ 6

Kandydaci z ,nowq maturq” zdawang w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturq
European Baccalaureate (EB), maturq zagranicznq, ubiegajqcysie o przyjecie na studia zobowigqzani
sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie rozszerzonym baqdz podstawowym
z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemiii, fizyki, matematyki.



2. Kandydaci ze ,starq maturg” (zdawang przed rokiem 2005), ubiegajqcy sie o przyjecie na studia
zobowigqzani sq posiadaé na zaswiadczeniv z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym baqdz
podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii,
fizyki, matematyki.

3. W postepowaniu kwalifikacyjnym mozna zdobyé maksymalnie:
1) wprzypadku zdawania matury z dwoch przedmiotéw na poziomie podstawowym: 120 punktéw;
2) w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na

poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyki na poziomie podstawowym z innym
przedmiotem na poziomie podstawowym: 160 punktéw;

3) w przypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji
przedmiotu na poziomie rozszerzonym z matematykq na poziomie podstawowym: 200 punktéw.

Tytut Ill

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

§7
Studia sq odptatne. Wysokosé obowiqzujqcych w danym roku optat jest podawana do publicznej
wiadomosci w formie Zarzqdzenia Rektora GUMedna stronie internetowej Dziatu Rekrutacji GUMed
www.rekrutacja.gumed.edu.pl.

§8
Czas ksztatcenia w ramach jednolitych studiéw magisterskich:
1) na kierunku lekarskim wynosi 6 lat (12 semestréw),
2) nakierunku lekarsko-dentystycznym wynosi 5 lat (10 semestréw).

§9
Kandydat6éw na jednolite studia magisterskie niestacjonarne kierunkéw: lekarski i lekarsko-
dentystyczny obowiqzujg takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku studiéw stacjonarnych.

Tytut IV

STUDIA | STOPNIA NIESTACJONARNE

§ 10

Studia sq odptatne. Wysokosé obowiqzujqcych w danym roku optat jest podawana do publicznej
wiadomosci w formie Zarzqgdzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Dziatu Rekrutacji GUMed
www.rekrutacja.gumed.edu.pl.

§11
Czas ksztatcenia w ramach studiédw | stopnia na kierunku techniki dentystyczne wynosi 3 lata
(6 semestréw).

§ 12

Kandydatow na studia | stopnia niestacjonarne na kierunku: techniki dentystyczne obowiqzujgq takie
same zasady rekrutacji, jak w przypadku studiéw stacjonarnych.

Tytut V

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ANGLOJEZYCZNE

§ 13

1. Rekrutacje na studia przeprowadza Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna korzystajqca ze wsparcia
upowaznionych agencji rekrutujqcych dziatajqcych poza granicami kraju.

2. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjeciu podlega
zatwierdzeniu przez Rektora.

§ 14

1. Czas ksztatcenia w ramach jednolitych studié6w magisterskich anglojezycznych na kierunku lekarskim
wynosi 6 lat (12 semestréw).

2. Studia sq odptatne. Wysokosé obowiqzujqcych w danym roku optat jest podawana do publicznej
wiadomosci w formie Zarzqdzenia Rektora GUMed.



§ 15

Kandydaci posiadajqcy ,nowq mature” ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunek lekarski
zobowiqzani sq zdaé egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego
przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, rowniez na poziomie rozszerzonym oraz
posiadaé z czesci pisemnej egzaminu maturalnego z jezyka angielskiego na poziomie rozszerzonym
wynik Co najmniej 80%.
Kandydaci ze ,,starq maturq” (zdawanq przed rokiem 2005) ubiegajacy sie o przyjecie na kierunek
lekarski, zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki zegzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemi, fizyki lub matematyki,
rowniez na poziomie rozszerzonym, oraz posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wynik co najmniej 80%
z czesci pisemnej egzaminu maturalnegoz jezyka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Kandydaci posiadajgqcy mature miedzynarodowq ,,|B”, mature European Baccalaureate ,,EB”,

ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunek lekarski zobowiqzani sq zdaé egzamin maturalny na
poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki,
rowniez na poziomie rozszerzonym oraz przystqpié do rozmowy kwalifikacyjnej w jezyku angielskim.
Kandydaci posiadajqgcy mature miedzynarodowgq ,,|B”, mature European Baccalaureate ,,EB”,

posiadajacy wyniki biologii i chemii, fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym zobowigqzani sq
przystqpié do egzaminu wstepnego w jezyku angielskim zdwoch przedmiot6w na poziomie
rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje czesé pisemnq oraz
rozmowe kwalifikacyjnq).
Kandydaci posiadajqcy mature zagraniczng ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunek lekarski
zobowiqzani sq przystqpié do egzaminu wstepnego w jezyku angielskim z dwdéch przedmiotéw na
poziomie rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje czesé
pisemng oraz rozmowe kwalifikacyjnq) oraz wykazaé ukonczenie w szkole sredniej i/lub w trakcie
ksztatcenia uzupetniajgqcego kurs6w zprzedmiot6ow na poziomie rozszerzonym: biologia oraz

z jednego przedmiotu do wyboru: chemia, fizyka lub matematyka, potwierdzone zaswiadczeniem
Zz oceng lub wykazane na swiadectwie ukonczenia szkoty sredniej.
Posiadanie dokumentu potwierdzajgqcego znajomosé jezyka angielskiego na  poziomie
umozliwiajgcym odbywanie studiéw poziomie B2, jesli nauka w szkole sredniej odbywata sie w innym
jezyku niz angielski. Poziom CEFR B2 musi byé potwierdzony certyfikatami: IELTS - co najmniej 6,5 pkt;
TOEFL iBT — co najmniej 87 pkt i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE, TOEFL PBT — co najmniej 510
pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt) lub rownowazny.
Dla kandydatéw z nizej wskazanych krajé6w brane sq pod uwage oceny z jezyka angielskiego
uzyskane na swiadectwie ukonczenia szkoty sredniej. Minimalne oceny:
1) dla kandydatéw z Norwegii — 4;

2) dla kandydatdéw ze Szwecji — C (VG);

3) dla kandydatéw z Danii -— 7.

4) dla kandydatdéw z pozostatych krajéw Unii Europejskiej — angielskiego z poziomu rozszerzonego na
egzaminie maturalnym musi byé wyzsza lub rowna 80% (B2).

Jezeli kandydat z w/w kraju nie posiada co najmniej wskazanej oceny z jezyka angielskiego,
zobowiqzany jest przedstawicé ww. dokument potwierdzajqcy znajomosé jezyka angielskiego.

§ 16

W postepowaniu kwalifikacyjnym kandydaci na jednolite studia magisterskie z tokiem nauczania
w jezyku angielskim mogq otrzymaé maksymalngq liczbe punktéw:
1) 60 pkt - za wyniki na swiadectwie maturalnym (za kazdy z 2 przedmiot6tw wymaganych

w postepowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie po 30 pkt).
2) 60 pkt - z czesci pisemnej egzaminu wstepnego w jezyku angielskim z dwoch przedmiot6w

na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii
3) 10 pkt - z czesci ustnej egzaminu wstepnego w jezyku angielskim z dwoch przedmiotow na

poziomie rozszerzonym: biologii i chemii. Warunkiem znalezienia sie na liscie rankingowej osdéb
kwalifikowanych do przyjecia jest uzyskanie co najmniej 60% z czesci ustnej egzaminu wstepnego.

W_ uzasadnionych przypadkach Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna moze zadecydowaé
0 przeprowadzeniu egzaminu za posrednictwem srodkéw porozumiewania sie na odlegtosé baqdz
uznaé jako wyniki czesci pisemnej egzaminu wyniki egzaminu BioMedical Admissions Test (BMAT).

§ 17

Osoby znajdujqce sie na liscie osdb zakwalifikowanych na studia zobowiqzane sq dostarczyé do
Dziatu Rekrutacji lub Upowaznionych agencji rekrutujqcych, w wyznaczonym terminie, podanym na
indywidualnym koncie ERK, nastepujqce dokumenty:
1) dowéd uiszczenia optaty za jednotygodniowy kurs przygotowawczy;
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2) podpisany egzemplarz katalogu optat;
3) Europejskq Karte Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub dokument poswiadczajaqcy:

a) posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres ksztatcenia w Polsce, lub
b) objecie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sieronia

2004 roku o §Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw publicznych
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub

c) potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztéw leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskie} na minimalng kwote 30 000 euro.

Rozdziat IV

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAt NAUK O ZDROWIU

Tytut |

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

§ 18

Czas ksztatcenia w ramach jednolitych studiéw magisterskich na kierunkach fizjoterapia i psychologia
zdrowia wynosi 5 lat (10 semestrow).

§ 19

Kandydaci z ,nowq maturq” zdawang w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturq
European Baccalaureate (EB), maturg zagraniczng, ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunku
psychologia zdrowia zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie
rozszerzonym bqdz podstawowym z jezyka polskiego oraz z dwéch przedmiotéw do wyboru: jezyk
obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka. Jezyk
obcy moze stanowié maksymalnie jeden z dwéch wybieranych przedmiotéw.
Kandydaci ze ,,starq maturq” (zdawanq przed rokiem 2005) ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na
kierunku psychologia zdrowia zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym baqdz podstawowym z jezyka polskiego oraz z dwdéch
przedmiotéw do wyboru: jezyk obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia,
historia, matematyka. Jezyk obcy moze stanowi¢ maksymalnie jeden zdwdch wybieranych
przedmiotow.

W postepowaniu kwalifikacyjnym mozna zdobyé maksymalnie:
1) w przypadku zdawania matury z trzech przedmiotéw na poziomie podstawowym: 180 punktéw;
2) w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i dwoch na

poziomie podstawowym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i dwa inne
przedmioty (w tym jezyk polski) na poziomie podstawowym: 220 punktow;

3) w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i dwéch na
poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym, inny przedmiot
na poziomie podstawowym i przedmiot na poziomie rozszerzonym: 260 punktéw;

4) w przypadku zdawania matury z trzech przedmiotéw na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji
matematyka na poziomie podstawowym i dwa inne przedmioty (w tym jezyk polski) na poziomie
rozszerzonym: 300 punktow.

§ 20

Kandydaci z ,nowq maturq” zdawand w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturq
European Baccalaureate (EB), maturg zagranicznq, ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunku
fizjoterapia zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie rozszerzonym
bqdz podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemia, fizyka, jezyk obcy,
informatyka, matematyka. Jezyk obcy moze stanowié maksymalnie jeden z dwdch wybieranych
przedmiotow.
Kandydaci ze ,,starq maturq” (zZdawanq przed rokiem 2005) ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na
kierunku fizjoterapia zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym bqdz podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do
wyboru: chemia, fizyka, jezyk obcy, informatyka, matematyka. Jezyk obcy moze stanowic
maksymalnie jeden z dwéch wybieranych przedmiotow.
W postepowaniu kwalifikacyjnym na studia jednolite magisterskie mozna zdobyé maksymalnie:
1) wprzypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie podstawowym: 120 punktéw;
2) w przypadku zdawania matury z dwéch przedmiot6w na_ poziomie podstawowym i uzyskaniu

punktéw dodatkowych: 140 punktéw;
3) w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na

poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowymi inny przedmiot
na poziomie podstawowym: 160 punktéw;
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4) w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowymi jednego na
poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot
na poziomie podstawowym i uzyskaniu punktéw dodatkowych: 180 punktéw;

5) w przypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji
matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym: 200
punktow;

6) w przypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji
matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym i uzyskaniu
punktéw dodatkowych: 220 punktéw.

Kandydaci ubiegajgcysie o przyjecie na kierunek fizjoterapia zobowiqzani sq przystqpic do egzaminu
z ptywania organizowanego przez GUMed. Zaliczenie egzaminu jest niezbedne do uczestniczenia
w dalszych etapach rekrutacji. Za zaliczenie egzaminu nie przyznaje sie dodatkowych punktéw
w procesie rekrutacji. Z obowiqzku przystqpienia do egzaminu z ptywania moggq zostaé zwolnione
osoby, ktére ukonczyty szkolenie ratowniké6w wodnych/instruktoréw w zakresie ratownictwa wodnego
lub uzyskaty stopien ratownika WOPR. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest dostarczenie w terminie
rejestracji na studia zaswiadczenia o ukofczeniu szkolenia ratownikoOw wodnych/instruktoréw
w zakresie ratownictwa wodnegolub zaswiadczenia o uzyskaniu stopnia ratownika WOPR.
Egzamin z ptywania, o ktérym mowaw ustepie poprzedzajqcym, odbywasie wedtug nastepujqcych
zasad:
a) wymagane jest przeptyniecie dystansu 50 m (dwie dtugosci ptywalni), dowolnym stylem (grzbiet,

klasyczny, kraul, motylkowy);
b) do préby kandydat przystepuje tylko raz;
c) ptywanie mozna rozpoczqé skokiem startowym (nieobowiqzkowe) lub startem z wody;
d) minimum czasoweto 1 min. 25 sek. (85 sek.);
e) do egzaminu kandydat przystepuje po rozgrzewce;
f) egzamin oceniany jest w skali zaliczony/niezaliczony. Przeptyniecie wyznaczonego dystansu

w czasie dtuzszym niz 85 sekund (egzamin niezaliczony) dyskwalifikuje z dalszego postepowania
kwalifikacyjnego.

Tytut Il
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

§ 21

Czas ksztatcenia w ramach studidéw | stopnia wynosi 3 lata (6 semestréw).
§ 22

W postepowaniu kwalifikacyjnym na studia | stopnia na wszystkich kierunkach za wyjatkiem kierunku
ratownictwo medyczne mozna zdobyé maksymalnie:
1) wprzypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie podstawowym: 120 punktéw;
2) w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na

poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot
na poziomie podstawowym: 160 punktéw;

3) w przypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji
matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym:
200 punktéow.

§ 23

W postepowaniu kwalifikacyjnym na studia | stopnia na kierunku ratownictwo medyczne mozna
zdobyé maksymalnie:

1) wprzypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie podstawowym: 120 punktéw;
2) w przypadku zdawania matury z dwéch przedmioté6w na poziomie podstawowym i uzyskaniu

punktéw dodatkowych: 140 punktéw;
3) w przypadku zdawania matury zjednego przedmiotu na poziomie podstawowymi jednego na

poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot
na poziomie podstawowym: 160 punktéw;

4) w przypadku zdawania matury zjednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na
poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowymi inny przedmiot
na poziomie podstawowym i uzyskaniu punkt6éw dodatkowych: 180 punktéw;

5) wprzypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji
matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym:
200 punktéow;

12



6) wprzypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji
matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym i uzyskaniu
punktéw dodatkowych: 220 punktéw.

§ 24

Dotyczy kierunkéw:

2)

-  pielegniarstwo
—  potoznictwo
Kandydaciz ,nowq maturq” zdawangq w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturg
European Baccalaureate (EB), maturq zagraniczng, ubiegajqcy sie oprzyjecie na studia
zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie rozszerzonym badz
podstawowym Zz biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.
Kandydaci ze ,,starq maturq” (zdawanq przed rokiem 2005), ubiegajacy sie o przyjecie na studia,
zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym baqdz
podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii izjednego przedmiotu do wyboru: chemii,
fizyki, matematyki.

§ 25

Dotyczy kierunku:

1)

2)

3)

4)

— ratownictwo medyczne:
Kandydaciz ,,nowq maturq” zdawangq w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturq
European Baccalaureate (EB), maturq zagranicznq, ubiegajqcy sie oprzyjecie na studia
zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie rozszerzonym baqdz
podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.
Kandydaci ze ,,starq maturq” (zdawanq przed rokiem 2005), ubiegajqcy sie o przyjecie na studia,
zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym baqdz
podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii i z jednego przedmiotu do wyboru: chemi, fizyki,
matematyki.
Kandydaci ubiegajqcy sie o przyjecie na studia zobowiqzani sq przystqpié do egzaminu
z ptywania organizowanego przez GUMed. Zaliczenie egzaminu jest niezobedne do uczestniczenia
w dalszych etapach rekrutacji. Za zaliczenie egzaminu nie przyznaje sie dodatkowych punkt6w w
procesie rekrutacji. Z obowiqzku przystqpienia do egzaminu z ptywania moggq zostaé zwolnione
osoby, ktére ukonczyty szkolenie ratownikOw wodnych/instruktor6ow w zakresie ratownictwa
wodnego lub uzyskaty stopien ratownika WOPR. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest dostarczenie
w_ terminie rejestracji na studia zaswiadczenia o  vukonczeniu§ szkolenia ratownikow
wodnych/instruktoréw w zakresie ratownictwa wodnego lub zaswiadczenia o uzyskaniu stopnia
ratownika WOPR.
Egzamin z ptywania, o ktérym mowa w punkcie poprzedzajqcym, odbywa sie wedtug
nastepujqcych zasad:
a) wymagane jest przeptyniecie dystansu 50 m (dwie dtugosci ptywalni), dowolnym stylem

(grzbiet, klasyczny, kraul, motylkowy);
b) do préby kandydat przystepuje tylko raz;
c) ptywanie mozna rozpoczgé skokiem startowym (nieobowiqzkowe) lub startem z wody;
d) minimum czasoweto 1 min. 25 sek. (85 sek.);
e) do egzaminu kandydat przystepuje po rozgrzewce;
f) egzamin oceniany jest w skali zaliczony/niezaliczony. Przeptyniecie wyznaczonego dystansu

w czasie dtuzszym niz 85 sekund (egzamin niezaliczony) dyskwalifikuje z dalszego
postepowania kwalifikacyjnego.

§ 26

Dotyczy kierunkéw:

1)

-—  elektroradiologia
-—  dietetyka
Kandydaci z ,nowq maturq” zdawang w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturq
European Baccalaureate (EB), maturq zagraniczng, ubiegajacy sie oprzyjecie na_ studia
zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie rozszerzonym badz
podstawowym z dwodch przedmiot6w do wyboru: biologii, chemii, fizyki, jezyka obcego,
informatyki, matematyki. Jezyk obcy moze stanowié maksymalnie jeden z dwdéch wybieranych
przedmiotow.
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2) Kandydacize ,,starq maturq” (zZdawang przed rokiem 2005), ubiegajqcysie o przyjecie na studia,
zobowigqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie
rozszerzonym baqdz podstawowym z dwéch przedmiotéw do wyboru: biologii, chemii, fizyki,
informatyki, jezyka obcego, matematyki. Jezyk obcy moze stanowic maksymalnie jeden z dwdch
wybieranych przedmiotéw.

§ 27

Dotyczy kierunkéw:
— zdrowie publiczne - zarzqdzanie w systemie zdrowia
—  zdrowie srodowiskowe

1) Kandydaciz ,,nowq maturq” zdawang w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturq
European Baccalaureate (EB), maturq zagranicznq, ubiegajqcy sie¢é oprzyjecie na studia
zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie rozszerzonym baqdz
podstawowym z dwoch przedmiotéw do wyboru: biologii, chemii, fizyki, jezyka obcego,
informatyki, matematyki, geografii, wiedzy ospoteczenstwie. Jezyk obcy moze stanowié
maksymalnie jeden z dwéoch wybieranych przedmiotéw.

2) Kandydaci ze ,,starq maturq” (zdawangq przed rokiem 2005) ubiegajqcysie o przyjecie na studia,
zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie
rozszerzonym bqdz podstawowym zdwéch przedmiotéw do wyboru: biologii, chemii, fizyki,
informatyki, geografii, wiedzy o spoteczenstwie, jezyka obcego, matematyki. Jezyk obcy moze
stanowié maksymalnie jeden z dwéch wybieranych przedmiotéw.

Tytut Ill

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

§ 28

Czas ksztatcenia w ramach studiéwII stopnia na kierunkach:
1) dietetyka, pielegniarstwo, potoznictwo, zdrowie publiczne, zdrowie srodowiskowe i bhp wynosi

2 lata (4 semestry).
§ 29

przyjeciu na | rok studiéw w ramach okreslonego limitu miejsc decyduje liczba punktéw otrymanych
w drodze postepowania kwalifikacyjnego.
W_ postepowaniu kwalifikacyjnym na_ kierunki: dietetyka, pielegniarstwo, potoznictwo, zdrowie
publiczne, oraz zdrowie srodowiskowe i bhp mozna zdobyé maksymalnie: 250 punktéw.

§ 30

Na studia Il stopnia, kierunek dietetyka mogq byé przyjmowani wytqcznie absolwenci studiéw
| stopnia - kierunek dietetyka.
Na studia II stopnia, kierunek pielegniarstwo mogg byé przyjmowani wytqcznie absolwenci studiéw
| stopnia - kierunek pielegniarstwo.
Na studia Il stopnia, kierunek potoznictwo mogq byé przyjmowani wytqcznie absolwenci studiéw
| stopnia - kierunek potoznictwo.
Na studia II stopnia, kierunek zdrowie publiczne mogq byé przyjmowani absolwenci studiéw | stopnia,
Il stopnia oraz jednolitych studidw magisterskich wszystkich kierunkéw.
Na studia II stopnia, kierunek zdrowie srodowiskowei bhp mogg byé przyjmowani absolwenci studiéw
I stopnia — kierunek zdrowie srodowiskowe oraz kierunkOw pokrewnych (przynajmniej | stopnia).
Decyzje o uznaniu kierunku za pokrewny kazdorazowo podejmuje Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna.

§ 31

Kandydaci ubiegajaqcy sie o przyjecie na studia Il stopnia kierunek dietetyka, pielegniarstwo lub
potoznictwo posiadajqcy dyplom ukonczenia studiéw | stopnia kwalifikowani sq na podstawie
sktadowych:
a) srednia ocen ze studiéw - liczona jako srednia arytmetyczna z ocen uzyskanych wytqcznie

Z przedmiot6w konczqcych sie egzaminem - dia kandydatdéw, u ktérych obowiqzywata skala
ocen 3 do 6:
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srednia ocen przydzielona punktacja
3,00 - 3,49 AO pkt
3,50 50 pkt

351: 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

b) srednia ocen ze studidw - liczona jako srednia arytmetyczna z ocen uzyskanych wytqceznie
Z przedmiotéw konczqcych sie egzaminem - dla kandydatéw, u ktérych obowiqzywata skala
ocen 3 do 5:

srednia 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

c) ocena z egzaminu licencjackiego:

Pod pojeciem ocena z egzaminu licencjackiego rozumie sie ocene, ktérq kandydat otrzymat
zegzaminu dyplomowego:
a) jesli nie miat obowiqzku pisania pracy licencjackiej, puNnkty za ocene bedq przyznawane

zgodniez tabela:
Ocena punkty za

ocene
dostateczny (3,0) AO pkt

dostateczny plus (3,5) 55 pkt

dobry (4,0) 70 pkt

dobry plus (4,5) 85 pkt

bardzo dobry (5,0) 100 pkt
e lub ocena wyzsza niz 5

b) jeslikandydat miat obowiqzek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu
dyplomowego, punkty bedgq przyznane zgodnie ze wzorem.

punkty za ocene
z pracy licencjackiej + punkty za ocene

Punkty za ocene z egzaminu licencjackiego = —— 2 piemonee:

Punkty za ocene z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego bedgq przyznawane zgodnie
z tabelg z § 31 pkt 2 lit. a).
Zaswiadczenia zawierajqce potwierdzone daneo sktadowych niezbednychw procesie tworzenia

list rankingowych kandydat musi zamiescié systemie rekrutacji on-line w formie zatqcznikow (pliki
pdf) w trakcie rejestracji, gdyz bedq one niezbedne do przeprowadzenia postepowania
kwalifikacyjnego. W przypadku nie umieszczenia zaswiadczen do zakonczenia okresu rejestracji
kandydatowi nie przyznaje sie punktéw. Zaswiadczenia nalezy sktadaé na formularzach
ustalonych przez Dziat Rekrutacji (Zatqceznik nr 1).
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d) aktywnosé o charakterze naukowym:
a) Udziat w studenckim kole naukowym:

Za potwierdzony przez stosowng jednostke (Opiekun kota, Dziekan, Prorektor ds.
studenckich), udziat w studenckim kole naukowym przez okres petnego roku
akademickiego kandydat otrzyma 5 punktéw;
Za potwierdzony przez stosownq jednostke (Opiekun kota, Dziekan, Prorektor ds.
studenckich), udziat przez kolejny petny rok akademicki w tym samym kole naukowym,
badz udziat w innym studenckim kole naukowym przez okres petnego roku
akademickiego kandydat otrzyma kolejne 5 punktéw;
Maksymalna liczba punktéw jaka moze byé przyznana za tq aktywnosé wynosi 10

punktow.
b) Publikacje naukowe:

Za autorstwo, bqdz wspdtautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach z listy
filadelfijskiej (z IF) - nalezy zatqczyé skan pierwszej strony publikacji; kandydat otrzyma 10

punktow;
Za autorstwo, bqdz wspdtautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach spoza
listy filadelfijskiej (bez IF), ale z listy MNiSW - nalezy zatqczy€ pierwszej strony publikacji;
kandydat otrzyma 5 punktéw;
Maksymalna liczoa punkt6éw jaka moze byé przyznana za tq aktywnosé wynosi 30
punktow.

c) Aktywny udziat w konferencjach naukowych:
Za potwierdzony aktywny udziat (wystqpienie, prezentacja plakatu) w konferencji
naukowej kandydat otrzyma 5 punktéw. W celu potwierdzenia udziatu nalezy zatqczyé
skan materiatow konferencyjnych zawierajqcy (program konferencji z tytutami wystqpien
i autorami, strone tytutowq materiatéw konferencyjnych oraz abstrakt jesli jest zawarty
w materiatach). Konferencje, ktére nie wydajq materiat6w konferencyjnych (w formie
papierowej lub elektronicznej) nie bedq brane pod uwage;
Maksymalna liczba punkt6éw jaka moze byé przyznana za tq aktywnos¢ wynosi 10

punktow.
Opisane potwierdzenia aktywnosci o charakterze naukowym kandydat musi zamiescic
w systemie rekrutacji on-line w formie zatqcznikdéw (pliki pdf) w trakcie rejestracji, gdyz bedq
one niezbedne do przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego (Zatqcznik nr 1).
W przypadku nieumieszczenia potwierdzen do zakonczenia okresu rejestracji kandydatowi nie
przyznaje sie punktéw za aktywnosci o charakterze naukowym.
O przyjeciu na | rok studidéw w ramach okreslonego limitu miejsc decyduje catkowita liczba
punktow (sktadowa1, 2, 3) otrzymanych w drodze postepowania kwalifikacyjnego.

§ 32

Kandydaci ubiegajqcy sie o przyjecie na studia || stopnia kierunek zdrowie publiczne lub zdrowie
grodowiskowei bhp posiadajqcy dyplom ukonczenia studiéw | stopnia lub jednolitych magisterskich
iim rownorzednych kwalifikowani sq na podstawie sktadowych:
1) rednia ocen ze studidw - liczona jako srednia arytmetyczna z ocen uzyskanych wytqcznie

Z przedmiotéw kofhezqcych sie egzaminem - dla kandydatéw, u ktérych obowiqzywata skala
ocen 3 do 6:

srednia ocen przydzielona punktacja
3,00 - 3,49 AO 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

2) &rednia ocen ze studiéw - liczona jako srednia arytmetyczna z ocen uzyskanych wytqcznie
z przedmiotéw kohcezacych sie egzaminem - dla kandydatéw, u ktérych obowiqzywata skala
ocen 3 do 5:
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srednia ocen przydzielona punktacja
3,00 — 3,49 AO 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

3) ocena z egzaminu licencjackiego:
Pod pojeciem ocena z egzaminu licencjackiego rozumie sie ocene, ktérq kandydat otrzymat
zZegzaminu dyplomowego:
a) jesli nie miat obowiqzku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocene bedq przyznawane

zgodniez tabela:
Ocena punkty za ocene

dostateczny (3,0) AO pkt

dostateczny plus (3,5) 55 pkt

dobry (4,0) 70 pkt

dobry plus (4,5) 85 pkt

bardzo dobry (5,0) ¢ 100 pkt
e lub ocena wyzsza niz 5

b) jesli kandydat miat obowiqzek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu
dyplomowego, punkty bedq przyznane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocene z egzaminu licencjackiego =

punkty za ocene
z pracy licencjackiej + punkty za ocene

z egzaminu dyplomowego.
2

Punkty za ocene z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego bedg przyznawane zgodnie
z tabelg z § 32 pkt 2 lit. a).
Zaswiadczenia zawierajgce potwierdzone dane o sktadowych niezbednych w procesie
tworzenia list rankingowych kandydat musi zamiescié systemie rekrutacji on-line w formie
zatqcznikéw (pliki pdf) w trakcie rejestracji, gdyz bedq one niezbedne do przeprowadzenia
postepowania kwalifikacyjnego. W przypadku nie umieszczenia zaswiadczen do zakonczenia
okresu rejestracji kandydatowi nie przyznaje sie punktéw. Zaswiadczenia nalezy sktadaé na
formularzach ustalonych przez Dziat Rekrutacji (Zatqceznik nr 1).

4) aktywnoésé o charakterze naukowym:
a) Udziat w studenckim kole naukowym:

- Za _potwierdzony przez stosownq jednostke (Opiekun kota, Dziekan, Prorektor
ds. studenckich), udziat w studenckim kole naukowym przez okres petnego roku
akademickiego kandydat otrzyma 5 punktéw;

— Za potwierdzony przez stosowng jednostke (Opiekun kota, Dziekan, Prorektor ds.
studenckich), udziat przez kolejny petny rok akademicki w tym samym kole naukowym,
bqdz  udziat w innym§studenckim kole naukowym przez okres petnego roku
akademickiego kandydat otrzyma kolejne 5 punktéw;

— Maksymalna liczba punkt6w jaka moze byé przyznana za tq aktywnosé wynosi
10 punktéw.

b) Publikacje naukowe:
— Za autorstwo, bqdz wspdtautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach

zZ
listy

filadelfijskiej (z IF) - nalezy zatqczyé skan pierwszej strony publikacji; kandydat otrzyma
10 punktéw;
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— Zaautorstwo, bqdz wspdtautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach spoza
listy filadelfijskiej (bez IF), ale z listy MNiSW - nalezy zatqczyé pierwszej strony publikacji;
kandydat otrzyma 5 punktéw;

— Maksymalna liczoba punkt6éw jaka moze byé przyznana za tq aktywnosé wynosi
30 punktdéw.

c) Aktywny udziat w konferencjach naukowych:
— Za potwierdzony aktywny udziat (wystqpienie, prezentacja plakatu) w_ konferencji

naukowej kandydat otrzyma 5 punktéw. W celu potwierdzenia udziatu nalezy zatqczyé
skan materiatoéw konferencyjnych zawierajqcy (program konferencji z tytutami wystqpien
i autorami, strone tytutowq materiatéw konferencyjnych oraz abstrakt jesli jest zawarty
w materiatach). Konferencje, kt6ére nie wydajq materiatéw konferencyjnych (w formie
papierowej lub elektronicznej) nie bedg brane pod uwage;

— Maksymalna liczba punktOw jaka moze byé przyznana za tq aktywnosé wynosi
10 punktéw.

Opisane potwierdzenia aktywnosci o charakterze naukowym kandydat musi zamiescic
systemie rekrutacji on-line w formie zatqcznikdéw (pliki pdf) w trakcie rejestracji, gdyz bedq one
niezbedne do przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego (Zatqcznik nr 1). W przypadku
nie umieszczenia potwierdzen do zakonczenia okresu rejestracji kandydatowi nie przyznaje sie
punktéw za aktywnosci o charakterze naukowym.
O przyjeciu na | rok studiéw w ramach okreslonego limitu miejsc decyduje catkowita liczba
punktow (sktadowa1, 2, 3) otrzymanych w drodze postepowania kwalifikacyjnego.

Tytut IV

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

§ 33

Studia sq odptatne. Wysokosé obowiqzujqcych w danym roku optat jest podawana do publicznej
wiadomoisci w formie Zarzqgdzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Dziatu Rekrutacji GUMed
www.rekrutacja.gumed.edu.pl.

§ 34

Czas ksztatcenia w ramach studidéw | stopnia wynosi:
1) kierunek dietetyka - 3 lata (6 semestréw).

§ 35

Kandydaci z ,nowq maturq” zdawang w latach 2005-2023, maturq mie¢dzynarodowg (IB), maturq
European Baccalaureate (EB), maturq zagranicznq, ubiegajaqcy sie o przyjecie na studia zobowiqzani
sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie rozszerzonym baqdz podstawowym
z dwoch przedmiotéw do wyboru: biologii, chemii, fizyki, jezyka obcego, informatyki, matematyki.
Jezyk obcy moze stanowié maksymalnie jeden z dwéch wybieranych przedmiotow.
Kandydaci ze ,starq maturq” (zdawangq przed rokiem 2005) ubiegajqcy sie o przyjecie na studia
zobowigzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie
rozszerzonym bqdz podstawowym z dwédch przedmiot6w do wyboru: biologii, chemii, fizyki,
informatyki, jezyka obcego, matematyki. Jezyk obcy moze stanowié maksymalnie jeden z dwéch
wybieranych przedmiotow.
W postepowaniu kwalifikacyjnym mozna zdobyé maksymalnie:
1) w przypadku zdawania matury z dwéch przedmiotéw na poziomie podstawowym: 120 punktéw;
2) w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na

poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowymi inny przedmiot
na poziomie podstawowym: 160 punktéw;

3) przypadku zdawania matury z dwoéch przedmiotéw na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji
matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym:
200 punktow.

Tytut V

STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

§ 36

Studia sq odptatne. Wysokosé obowiqzujqcych w danym roku optat jest podawana do publicznej
wiadomoisci w formie Zarzqdzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Dziatu Rekrutacji GUMed
www.rekrutacja.gumed.edu.pl.
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§ 37

Czas ksztatcenia w ramach studidéw II stopnia na kierunkach: pielegniarstwo, potoznictwo wynosi
2 lata (4 semestry).

§ 38

Kandydatéw ubiegajqcych sie o przyjecie na studia niestacjonarne obowiqzujq takie same zasady
rekrutacji, jak na studia stacjonarneIl stopnia na tych samych kierunkach.
O pryjeciu na | rok studidw w ramach okreslonego limitu miejsc decyduje liczba punktéw otrymanych
w drodze postepowania kwalifikacyjnego.

Tytut VI

STUDIA | STOPNIA ANGLOJEZYCZNE

§ 39

Rekrutacje na studia przeprowadza Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna korzystajqc ze wsparcia
upowaznionych agencji rekrutujgcych poza granicami kraju.
Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjeciu podlega
zatwierdzeniu przez Rektora.

§ 40

Czas ksztatcenia w ramach studiéw | stopnia wynosi 3 lata (6 semestréw).
Studia sq odptatne. Wysokosé obowigqzujqcych w danym roku optat jest podawana do publicznej
wiadomosci w formie Zarzqdzenia Rektora GUMed.

§ 41

Kandydaci posiadajqcy ,nowgq mature” ubiegajqcy sie o przyjecie na studia | stopnia na kierunek
pielegniarstwo zobowiazani sq posiadaé na swiadectwie maturalnym wyniki z biologii, oraz jednego
przedmiotu do wyboru sposréd: chemii, fizyki, matematyki jak rowniez posiadaé z czesci pisemnej
egzaminu maturalnegoz jezyka angielskiego na poziomie rozszerzonym wynik co najmniej 80%.
Kandydaci ze ,,starq maturq” (zdawanq przed rokiem 2005) ubiegajqcy sie o przyjecie na kierunek
pielegniarstwo, zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemi, fizyki lub matematyki,
rowniez na poziomie rozszerzonym, oraz posiadaé na zaswiadczeniv z OKE wynik co najmniej 80%
z czesci pisemnej egzaminu maturalnego z jezyka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Kandydaci posiadajqcy mature miedzynarodowgq ,|B", mature European Baccalaureate ,,EB”,
ubiegajaqcysie o przyjecie na studia | stopnia na kierunek pielegniarstwo zobowiqzani sq posiadaé na
gwiadectwie maturalnym wyniki z biologii, jezyka angielskiego oraz zjednego przedmiotu do wyboru
sposrdéd: chemii, fizyki, matematyki oraz przystqpié do rozmowy kwalifikacyjnej w jezyku angielskim.
Kandydaci posiadajqcy mature zagraniczng ubiegajacy sie o przyjecie na studia | stopnia na kierunek
pielegniarstwo zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie wyniki

z biologii, jezyka angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru sposréd: chemii, fizyki, matematyki
oraz przystqgpic do czesci ustnej] egzaminu wstepnego - rozmowy kwalifikacyjnej w jezyku angielskim.

§ 42

W postepowaniu kwalifikacyjnym kandydaci na studia | stopnia z tokiem nauczania w jezyku
angielskim moggq otrzymaé maksymalngq liczbe punktéw:
1) 90 pkt - za wyniki na swiadectwie maturalnym (za ocene z biologii i z jednego z przedmiotéw

opcjonalnych zgtoszonych przez kandydata w postepowaniu kwalifikacyjnym - maksymalnie po
30 pkt, za ocene z jezyka angielskiego maksymalnie 30 pkt).

2) 20 pkt - z czesci ustnej egzaminu wstepnegow jezyku angielskim.
W_ uzasadnionych przypadkach Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna moze zadecydowaé
0 przeprowadzeniu egzaminu za posrednictwem srodkéw porozumiewania sie na odlegtosé.

§ 43

Osoby znajdujace sie na liScie oséb zakwalifikowanych na studia zobowiqzane sq dostarczyé do
Dziatu Rekrutacji w wyznaczonym terminie, podanym na indywidualnym koncie ERK, nastepujqce
dokumenty:
1) dowédd uiszczenia optaty za jednotygodniowy kurs przygotowawczy,
2) podpisany egzemplarz katalogu optat,
3) Evropejskq Karte Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub dokument poswiadczajqcy:

a) posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres ksztatcenia w Polsce, lub
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b) objecie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 roku o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw_ publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub

c) potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztéw leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskie} na minimalng kwote 30 000 euro.

Rozdziat V

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAL FARMACEUTYCZNY

Tytut|JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

§ 44

Czas ksztatcenia w ramach jednolitych studiéw magisterskich na kierunku:
1) farmacja wynosi 5,5 roku (11 semestréw - studia obejmujq obowiqzkowq szesciomiesiecznq

praktyke w aptece ogdlnodostepne));
2) analityka medyczna wynosi 5 lat (10 semestréw).

§ 45

Kandydaci z ,nowq maturq” zdawang w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturq
European Baccalaureate (EB), maturq zagraniczng, ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunku
farmacja zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie rozszerzonym
z chemii oraz jednego przedmiotu do wyboru: biologii, fizyki lub matematyki, rowniez na poziomie
rozszerzonym.
Kandydaci ze ,,starq maturq” (zdawangq przed rokiem 2005), ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na
kierunku farmacja zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego
na poziomie rozszerzonym z chemii oraz jednego przedmiotu do wyboru: biologii, fizyki lub
matematyki, rowniez na poziomie rozszerzonym.

§ 46

Kandydaci z "nowq maturq" zdawanq w latach 2005-2023, maturq miedzynarodowg (IB), maturq
European Baccalaureate (EB), maturq zagranicznqg, ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunku
analityka medyczna zobowiqzani sq posiadaé na swiadectwie dojrzatosci wyniki na poziomie
rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, rowniez
na poziomie rozszerzonym.
Kandydaci ze ,,starq maturq” (zdawanq przed rokiem 2005), ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na
kierunku analityka medyczna zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki z egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemi, fizyki
lub matematyki, rowniez na poziomie rozszerzonym.

§ 47

tLaczna liczba punkt6éw mozliwa do uzyskania z postepowania kwalifikacyjnego wynosi 200 pkt
(za kazdy z 2 powyzszych przedmiotéw maksymalnie po 100 pkt).

Tytut Il
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

§ 48

Czas ksztatcenia w ramach studidéwII stopnia na kierunku przemyst farmaceutyczny i kosmetyczny
wynosi 2 lata.

§ 49

Kandydaci ubiegajqcy sie o przyjecie na studia Il stopnia kierunek przemyst farmaceutyczny
ikosmetyczny posiadajqcy dyplom ukonczenia studiéw | stopnia lub jednolitych magisterskich iim
r6wnorzednych kwalifikowani sq w oparciu 0 nastepujgce postepowanie:
1) Pierwszym etapem jest stworzenie listy rankingowej kandydatéw w oparciu o srednie ocen ze

studidw.
2) Kandydaciz piecioma najwyzszymi wartosciami sredniej ocen ze studiéw przyjmowani sq na studia

bez udziatu w rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydatom tym zostanie przyznany na liscie osdéb
zakwalifikowanych maksymalny wynik z postepowania kwalifikacyjnego (100 pkt).
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3) Do drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczane sq osoby znajdujace sie na miejscach
od 6. do 51. listy rankingowej opisanej w pkt. 1 tego paragrafu. W uzasadnionych przypadkach
Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna moze zadecydowaé oo przeprowadzeniu rozmowy
kwalifikacyjnej za posrednictwem sSrodkéw porozumiewania sie na odlegtosé. Koncowa lista
rankingowa tworzona jest na podstawie ostatecznego wyniku postepowania kwalifikacyjnego,
obliczanego wedtug wzoru:

wynik postepowania kwalifikacyjnego = 0,4a.+ 0,6b.,

gadzie:
a. = §rednia ocen ze studiéw (max. 100 pkt)
b. = ocena rozmowy kwalifikacyjnej (max. 100 pkt, wymagane min. 60 pkt)

Zakres chemii lub biologii (z zakresu studiéw | stopnia) — (max. 50 pkt, wymagane min. 30 pkt).
Umiejetnosci miekkie i motywacja do podjecia studiéw — (max. 50 pkt, wymagane min. 30 pkt).

a) §rednia ocen ze studiéw - liczona jako srednia arytmetyczna z ocen uzyskanych wytqeznie
z przedmiotéw konczacychsie egzaminem - dia kandydatéw,u ktérych obowiqzywata skala
ocen 3 do 6:

srednia ocen przydzielona punktacja
3,00 - 3,49 AO 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 100t

b) sSrednia ocen ze studiéw - liczona jako srednia arytmetyczna z ocen uzyskanych wytqeznie
z przedmiotéw konhczaqcych sie egzaminem - dia kandydatéw,u ktérych obowiqzywata skala
ocen 3 do 53:

srednia ocen przydzielona punktacja
3,00 - 3,49 4O pkt

300 55 pki

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

Zaswiadczenie zawierajgce potwierdzone dane o sktadowych niezbednychw procesie tworzenia list
rankingowych kandydat musi zamiescié w systemie rekrutacji on-line w formie zatqcznikdw (pliki pdf)
w trakcie rejestracji, gdyz bedq one niezbedne do przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego.
W przypadku nieumieszczenia zaswiadczen do zakonczenia okresu rejestracji kandydatowi nie
przyznaje sie punktéw. Zaswiadczenia nalezy sktadaé na formularzach ustalonych przez Dziat
Rekrutacji (Zatqcznik nr 1).
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§ 50

Na studia Il stopnia, kierunek przemyst farmaceutyczny i kosmetyczny mogq byé przyjmowani
absolwenci studiéw:
1) I stopnia:

a) chemiaikierunki pokrewne
b) biologia i kierunki pokrewne
c) biotechnologia
d) dietetyka
e) technologia zywnosci i zywienia cztowieka
f)  fizyka i kierunki pokrewne
g) inzynieria i kierunki pokrewne
h) kosmetologia

2) jednolitych magisterskich:
a) analityka medyczna
b) biotechnologia
c) farmacja
d) lekarski.

Tytut III
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ANGLOJEZYCZNE

§ 51

Rekrutacje na studia przeprowadza Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna korzystajqca ze wsparcia
upowaznionych agencji rekrutujqcych poza granicami kraju.
Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjeciu podlega
zatwierdzeniu przez Rektora.

§ 52

Czas ksztatcenia w ramach jednolitych studi6w magisterskich anglojezycznych na kierunku farmacja
wynosi: 5,5 roku (studia obejmujq obowiqzkowq§szesciomiesiecznq praktyke w aptece
ogdélnodostepne)).
Studia sq odptatne. Wysokosé obowiqzujgcych w danym roku optat jest podawana do publicznej
wiadomosci w formie Zarzqdzenia Rektora GUMed.

§ 53

Kandydaci posiadajqcy ,,nowg mature” ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunek farmacja
zobowiqzani sq zdaé egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwéch przedmiotéw: chemii

i jednego przedmiotu do wyboru sposréd: biologii, fizyki, matematyki oraz posiadaé z czesci pisemnej
egzaminu maturalnego z jezyka angielskiego na poziomie rozszerzonym wynik Co najmniej 80%.
Kandydaci posiadajqcy ,,starq mature” ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunku farmacja
zobowiqzani sq posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wyniki zegzaminu maturalnego na poziomie
rozszerzonym z chemii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: biologii, fizyki lub matematyki, rowniez
na poziomie rozszerzonym, oraz posiadaé na zaswiadczeniu z OKE wynik co najmniej 80% z czesci
pisemnej egzaminu maturalnegoz jezyka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Kandydaci posiadajqcy mature miedzynarodowgd |B”, mature European Baccalaureate ,,EB”,
ubiegajacy sie o przyjecie na studia na kierunek farmacja zobowiqzani sq zdaé egzamin maturalny
na poziomie rozszerzonym z dwéch przedmiotéw: chemii i jednego przedmiotu do wyboru sposréd:
biologii, fizyki, matematyki oraz przystqpic do rozmowy kwalifikacyjnej w jezyku angielskim.
Kandydaci posiadajqcy mature zagranicznq ubiegajqcy sie o przyjecie na studia na kierunek
farmacja zobowigqzani sq przystqpicé do rozmowy kwalifikacyjnej w jezyku angielskim oraz wykazaé
ukonezenie w szkole sredniej i/lub w trakcie ksztatcenia uzupetniajgqcego kurséw z przedmiot6w na
poziomie rozszerzonym: chemia oraz zjednego przedmiotu do wyboru: biologia, fizyka lub
matematyka, potwierdzone zaswiadczeniem z ocenq lub wykazane na swiadectwie ukonczenia
szkoty Sredniej.
Posiadanie dokumentu potwierdzajqcego znajomosé jezyka angielskiego na umodzliwiajgqcym
odbywanie studiéw poziomie B2, jesli nauka w szkole sredniej odbywata sie w innym jezyku_ niz
angielski. Poziom CEFR B2 musi byé potwierdzony certyfikatami: IELTS —- co najmniej 6,5 pkt; TOEFL iBT -—

co najmniej 87 pkt i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE, TOEFL PBT — co najmniej 510 pkt z testu
(w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt) lub rownowazny.
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Dla kandydatéw z nizej wymienionych krajé6w brane sq pod uwage ocenyz jezyka angielskiego
uzyskane na swiadectwie ukonczenia szkoty sredniej. Minimalne oceny dla kandydatdéw z nizej
wymienionych:
1) dla kandydatéw z Norwegii - 4:
2) dla kandydatdow ze Szwecji — C (VG):
3) dla kandydatéwz Danii - 7;
4) dla kandydatdéw z pozostatych krajéw Unii Europejskiej - ocena z jezyka angielskiego z poziomu

rozszerzonego na egzaminie maturalnym musi byé wyzsza lub rowna 80% (B2).
Jezeli kandydat z tych krajéw nie posiada co najmniej wskazanej oceny z jezyka angielskiego,
zobowiqzany jest przedstawié ww. dokument potwierdzajqcy znajomosé jezyka angielskiego.

§ 54

W postepowaniu kwalifikacyjnym kandydaci na jednolite studia magisterskie z tokiem nauczania
w jezyku angielskim moggq otrzymaé maksymalnq liczbe punktéw:
1) za wyniki na swiadectwie maturalnym max. 60 pkt, (za kazdy z 2 przedmiot6w wymaganych

w postepowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie po 30 pki);
2) ocena rozmowy kwalifikacyjnej max. 40 pkt, (wymagane min. 24 pkt), w tym:

a) Zakres chemii i biologii (z zakresu studidw szkoty Sredniej) — (max. 20 pkt, wymagane min.
12 pkt),

b) Umiejetnosci miekkie i motywacja do podjecia studiéw — (max. 20 pkt, wymagane min. 12 pkt).
W_ uzasadnionych przypadkach Wydziatowa Komisja Rekrutacyjna moze zadecydowaé
oO przeprowadzeniu egzaminu za posrednictwem srodkéw porozumiewania sie na odlegtosé.

§ 55

Osoby znajdujace sie na liScie oséb zakwalifikowanych na studia zobowiqzane sq dostarczyé do
Dziatu Rekrutacji lub Upowaznionej agencji rekrutujqcej, w wyznaczonym terminie, podanym na
indywidualnym koncie ERK, nastepujqce dokumenty:
1) dowédd uiszczenia optaty za jednotygodniowy kurs przygotowawczy,
2) podpisany egzemplarz katalogu optat,
3) Europejskq Karte Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument poswiadczajacy:

a) posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres ksztatcenia w Polsce lub
b) objecie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 roku o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub

c) potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztéw leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na minimalng kwote 30 000 euro.

Rozdziat VI

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCOW NA STUDIA W JEZYKU POLSKIM

§ 56

Zasady, na_ ktérych cudzoziemcy mogq odbywaé studia w Polsce okresla ustawa Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z pdézn. zm.).

§ 57

Na studia mogq byé przyjmowani cudzoziemcy:
1) na studia jednolite magisterskie i | stopnia: legitymujqcy sie Swiadectwem ukonczenia szkoty za

granicg, uprawniajgcym do podjecia studidw licencjackich lub madgisterskich w panhstwie,
w ktdérym zostat wydany;

2) na studia II stopnia: legitymujqcy sie dyplomem studiéw | stopnia uprawniajgqcym do podjecia
studidéw II stopnia;

3) w obu powyzszych przypadkach niezbedne jest potwierdzenie znajomosci jezyka polskiego
pozwalajqcego na podjecie studiéw.

§ 58

Cudzoziemcy mogq byé przyjmowani na studia wymienione w § 60 na podstawie:
1) uméw miedzynarodowych, na zasadach okreslonych w tych umowach;
2) umdw zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez GUMed, na zasadach okreslonych w tych

umowach;
3) decyzji ministra;
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej styoendystéw;
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—

5) decyzji administracyjnej Rektora GUMed.
§ 59

Cudzoziemiec zakwalifikowany na studia w jezyku polskim:
1) ponosi optate za ustugi edukacyjne zwiqzane z ksztatceniem cudzoziemcdéow na studiach

stacjonarnychi niestacjonarnych w jezyku polskim,
2) moze byé zwolniony z optat, za ustugi edukacyjne zwiqzane z ksztatceniem cudzoziemcdéw na

studiach stacjonarnych w jezyku polskim, na zasadach okreslonych w umowie miedzy GUMed
ainng uczelniq albo w umowie miedzynarodowe;, lub jezeli spetniajg jedno z ponizszych kryteriow:
a) cudzoziemiec uzyskat stosowng decyzje administracyjng rektora, dyrektora instytutu PAN lub

dyrektora instytutu badawczego;
b) cudzoziemiec uzyskat stosowng decyzje¢ ministra lub decyzje¢ dyrektora NAWA (w odniesieniu

dojej stypendystéw);
c) cudzoziemiec jest obywatelem panstwa cztonkowskiego Unii Evuropejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub panstwa cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) -— strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub cztonkiem ich rodzin,
mieszkajqcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d) cudzoziemcowi, udzielono zezwolenia na pobyt staty lub rezydenta dtugoterminowego Unii

Europejskiej;
e) cudzoziemcowi, udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w zwiqzku z okolicznosciami,

o ktérych mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

0 cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 1381 771);
f) cudzoziemiec, posiada status uchodzcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta

z ochrony czasowej albo ochrony uzupetniajqcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
g) cudzoziemiec —- posiada certyfikatu poswiadczajqcego znajomosé jezyka polskiego jako

obcego, o ktérym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim
(Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegtosci jezykowej C1;

h) jest posiadaczem Karty Polaka lub osobq, ktérej wydano decyzjeé w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia;

i) _cudzoziemiec jest matzonkiem, wstepnym lub zstepnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
mieszkajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 60

Kandydaci cudzoziemcy podlegajq tej samej procedurze rekrutacyjnej, co kandydaci
z obywatelstwem polskim i moggq podjaé studia, jezeli:
1) posiadajq polise ubezpieczenia zdrowotnego na okres ksztatcenia w Polsce, lub
2) posiadajq Europejskq Karte Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
3) sq objeci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004

roku o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkéw publicznych (Dz. U.z 2018 r.

poz. 1510 ze zm.), lub
4) posiadajq potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztOw leczenia na_ terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na minimalng kwote 30 000 euro.
Rozdziat VII

§ 61

W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale a odnoszqcych sie do rekrutacji na studia decyduje
Rektor.

Rozdziat VIII

Tytut|
MIEDZYUCZELNIANY WYDZIAt BIOTECHNOLOGII (UG - GUMed)

§ 62

Studia na kierunku biotechnologia — studia stacjonarne| stopnia trwajq 3 lata.
Studia na kierunku biotechnologia — studia stacjonarneII stopnia trwajq 2 lata.

§ 63

Rekrutacje prowadzi Uniwersytet Gdanski — na zasadach okreslonych w stosownej Uchwale Senatu
Uniwersytetu Gdanhskiego.
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Rozdziat IX

§ 64

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zatqcznik:
1. Zaswiadczenia dia celéw rekrutacyjnych na studiaII stopnia w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym.

Rektor
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