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Uchwata nr 45/2022
Senatu Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie warunkow rekrutacji laureatéw oraz finalistow ogdlnopolskich olimpiad stopnia
centralnego oraz olimpiad miedzynarodowych na studia w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym

na rok akademicki 2026/2027

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z pdzn. zm.)

uchwala sie, co nastepuje:
§1

1. Laureaci oraz finalisci ogdlnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad miedzynarodowych
i konkursow mogq ubiegaé sie o uzyskanie puNnktéw w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie
i studia | stopnia w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym. Zaswiadczenie o byciu laureatem baqdZ finalistq
danej_ olimpiady/konkursu  skutkuje uzyskaniem 100% punkt6w z przedmiotu, ktérego dotyczy
olimpiada/konkurs lub 100% punktéw z postepowania kwalifikacyjnego.

2. Szczegdtowe zasady przyznawania laureatom oraz finalistom ogdlnopolskich olimpiad stopnia
centralnego oraz olimpiad miedzynarodowychi konkurs6w punktdéw w procesie rekrutacyjnym na studia
jednolite magisterskie na Wydziale Lekarskim (kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny), Wydziale
Farmaceutyeznym (kierunki: farmacja, analityka medyczna) oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu (kierunki:
fizioterapia, psychologia zdrowia) Gdarnskiego Uniwersytetu Medycznego regulowane=sq
Zatqcznikiem nr 1 do niniejszej Uchwaty, z zastrzezeniem § 3 niniejszej Uchwaty.

3. Szczegdtowe zasady przyznawania laureatom oraz finalistom ogdlnopolskich olimpiad stopnia
centralnego oraz olimpiad miedzynarodowychi konkurséw punktéw w procesie rekrutacyjnym na studia

| stopnia na Wydziale Lekarskim (kierunek: techniki dentystyczne), oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu (kierunki:
dietetyka, elektroradiologia, pielegniarstwo, potoznictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne —

zarzqdzanie w systemie zdrowia, zdrowie sSrodowiskowe) Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
regulowane sq Zatqeznikiem nr 2 do niniejszej Uchwaty, z zastrzezeniem § 3 niniejszej Uchwaty.

§2
Laureacii finalisci przyjimowani sq w ramach przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studi6w oraz po
spetnieniv warunkdéw okreslonych w Uchwale Senatu w sprawie warunkdwi trybu rekrutacji na 1 rok studiéw
w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym na dany rok akademicki.

§3
Laureacii finali$ci olimpiad bqdz konkurséw, o ktérych mowa w § | ust. 3, ubiegajqcy sie o przyjecie na
kierunek ratownictwo medyczne, oraz laureaci i finalisci olimpiad bqdz konkurséw, o ktérych mowaw&1 ust.
2, ubiegajacy sie o przyjecie na kierunek fizoterapia, zobowiqzani sq przystqpi¢ do egzaminu
sprawnosciowego z ptywania.

§4
1. Laureacii finalisci korzystajq z uprawnien okreslonych w § 1 na podstawie zaswiadczenia Komitetu

Gtéwnego Olimpiady, wedtug wzoru stanowiqcego zatqcznik do rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowegji Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkurséw,
turniejéw i olimpiad (Dz. U. z 2002 z nr 13, poz. 125 z pdz. zm.) stwierdzajqcego uzyskanie tytutu
odpowiednio laureata lub finalisty.



Przy ubieganiu sie o przyjecie na wszystkie kierunki studid6w laureatom uprawnienie, o ktorym mowa
w § 1 przystuguje w roku kalendarzowym, w ktdérym uzyskali Swiadectwo maturalne, przy czym nie dtuzej
niz w okresie do 3 lat od uzyskania tytutu laureata.

Przy ubieganiu sie o przyjecie na studia jednolite magisterskie Wydziatu Lekarskiego oraz Wydziatu
Farmaceutycznego - finalistom uprawnienie, o ktérym mowaw § 1 przystuguje w roku szkolnym, w ktérym
uzyskali tytut finalisty - bezposrednio poprzedzajqcym zakonczenie rekrutacji.

Przy ubieganiu sie o przyjecie na studia | stopnia na Wydziale Lekarskim oraz studia | stopnia i jednolite
magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu - finalistom uprawnienie, o kt6rym mowa w § | przystuguje
w roku kalendarzowym, w ktdérym uzyskali Swiadectwo maturalne, przy czym nie dtuzej niz w okresie do
3 lat od uzyskania tytutu finalisty.

§5
Zasady, o ktérych mowa w Uchwale, ustala sie na okres postepowania rekrutacyjnego na rok akademicki
2026/2027.

§6
Zatqceznik nr 1 do Uchwaty zawiera szczegdétowy wykaz olimpiad branych pod uwage w procesie
rekrutacji na studia jednolite magisterskie na rok akademicki 2026/2027.

Zatqeznik nr 2 do Uchwaty zawiera szczegdtowy wykaz olimpiad branych pod uwage w procesie
rekrutacji na studia | stopnia na rok akademicki 2026/2027.

§7
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zataczniki:
1.

2.

Wykaz olimpiad branych pod uwagew procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na rok akademicki 2026/2027
Wykaz olimpiad branych pod uwagew procesie rekrutacji na studia | stopnia na rok akademicki 2026/2027

Rektor


