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Zarzqdzenie nr 43/2022

Zarzqdzenie nr 57/2022
Rektora Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 wrzesnia 2022r.
w sprawie wysokoSci optat za ksztatcenie w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym

dla studentow rozpoczynajqcych studia w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 79 ust. 1 i ust. 2 pkt 3-5 i art. 80 ust. 1 i Ust. 2 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574)

zarzqdzam, co nastepuje:
§1

Wysokosé optat za studia w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym w_ roku
akademickim 2022/2023:
1. Studia niestacjonarne

a) jednolite magisterskie
- Lekarski 19.000,00 PLN - optata za semesir
- Lekarsko-dentystyczny 21.000,00 PLN - optata za semestir

b) studia | stopnia
- Techniki dentystyczne 5.000,00 PLN - optata za semesir

. Studia niestacjonarne
a) studia | stopnia

- Dietetyka 5.000,00 PLN - optata za semestr
b) studia Il stopnia

- Pielegniarstwo 3.750,00 PLN - optata za semestr
- Potoznictwo 3.750,00 PLN - optata za semesir

. Studia stacjonarne jednolite magisterskie polskojezyczne dla cudzoziemcéw
- Lekarski 19.000,00 PLN - optata za semesitr
- Lekarsko-dentystyczny 21.000,00 PLN - optata za semestr
- Farmacja 9.000,00 PLN - optata za semestr
- Analityka medyczna 8.000,00 PLN - optata za semestr
- Fizjoterapia 4.500,00 PLN - optata za semestr

. Studia stacjonarne|i Il stopnia polskojezyczne dla cudzoziemcéw
- czesne 4.500,00 PLN - optata za semestr,

za wyjqtkiem kierunku Techniki dentystyczne — studia | stopnia, gdzie optata
wynosi:

- czesne 5.000,00 PLN - optata za semestr
. Studia anglojezyczne

Studia prowadzone w jezyku angielskim (English Division): studia na Wydziale
Lekarskim — kierunek lekarski, studia na Wydziale Farmaceutycznym — kierunek
farmacja, studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu — kierunek pielegniarstwo; kursy
orientacyjno-organizacyjne; kursy przygotowawcze:



Czesne Czesne Kurs
Czesne
wdeial Wydziat Wydziat orientacyjno- Kurs

aleana Farmaceutyczny Nauk organizacyjny przygotowawczy

LVI rok

I-VI rok o Zdrowiu Wydziat Lekarski
-VI ro

oorata optata I-lll rok optata
P za semestr optata jednorazowaza optata za kurs

za semesir za semesir kurs

aaa 24.000 PLN 17.500 PLN 11.500 PLN 2.000 PLN 33.000 PLN

3.000 PLN

. 2.000 PLN —Studenci :

cudzoziemcy
24.000 PLN 17.500 PLN 11.500 PLN absolwenci Kursu 33.000 PLN

przygotowawczego
GUMed

6. Dodatkowe optaty za zajecia dydaktyczne:
a)

b)

powtarzanie przedmiot6w w ramach powtarzania roku na studiach stacjonarnych
oraz niestacjonarnych - wysokosé optat zalezy od liczby powtarzanych przedmiotow
i obliczana jest poprzez przemnozenie liczby puNktéOw ECTS przyznanych dla danego
przedmiotu w programie studiéw przez wartosé jednego punktu ECTS dla danego
kierunku studiéw ustalong zgodnie ze zdaniem nastepnym. Wartosé jednego punktu
ECTS dla danego kierunku studiéw obliczana jest przez podzielenie wysokosci optaty
rocznej (za dwa semestry) za studia niestacjonarne na danym kierunku studi6w
obowigzujgcej w roku akademickim powtarzania roku studiOw przez wartos¢
sumarycznq liczby punktéw ECTS za caty rok studiéw okreslong w programie studiow
dla roku studiéw bedqcego przedmiotem powtarzania;
powtarzanie przedmiottw w ramach warunkowego wpisu na rok nastepny na
studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych — wysokosé optat zalezy od liczby
powtarzanych w ramach wpisu warunkowego przedmiotow i ustalana jest

w_ wysokosci obliczanej wedtug zasad okreslonych w lit. a) powyzej z tym
zastrzezeniem, ze wartosé jednego punktu ECTS dla danego kierunku studiéw
obliczana jest przez podzielenie wysokosci optaty rocznej (za dwa semestry) za studia
niestacjonarne na danym kierunku studi6w obowiqzujgqcej w roku akademickim
powtarzania okresionego przedmiotu/przedmiot6w w ramach wpisu warunkowego
na kolejny rok studiéw przez wartosé sumarycznq liczby punkt6éw ECTS za caty rok
studidw okreslong w programie studiéw dla roku studiéw, ktdry zostat warunkowo
zaliczony;
powtarzanie przedmiottw w ramach warunkowego wpisu na rok nastepny na
studiach anglojezycznych oraz stacjonarnych studiach polskojezycznych dla
cudzoziemcow — wysokosé optat zalezy od liczby powtarzanych w ramach wpisu
warunkowego przedmiotow i ustalana jest w wysokosci obliczanej wedtug zasad
okreslonych w lit. a) powyzej z tym zastrzezeniem, ze wartos¢ jednego punktu ECTS

dla danego kierunku studiéw obliczana jest przez podzielenie wysokosci optaty
rocznej (za dwa semestry) odpowiednio za studia anglojezyczne lub stacjonarne
studia polskojezyczne dla cudzoziemcdéw na danym kierunku studi6w obowiqzujqce;}
w roku akademickim powtarzania okreslonego przedmiotu/przedmioté6w w ramach
wpisu warunkowego na kolejny rok studiéw przez wartosé sumaryczng liczby puNkt6Ow
ECTS za caty rok studiéw okreslonq w programie studiéw dla roku studiéw, ktdory zostat
warunkowo zaliczony;

-— z tym zastrzezeniem, ze dla nastepujqcych kierunkéw studiéw stacjonarnych ustala sie
statq kwote rocznej optaty za studia bedqcej podstawg ustalania wysokosci optaty za
powtarzanie przedmiot6w w ramach powtarzania roku studiéw, wpisu warunkowego na
nastepny rok studiéw obliczang zgodnieZlit. a) oraz b) powyzej, w wysokosci:



elektroradiologia | stopnia 9.000 PLN

fizjoterapia — jednolite magisterskie 9.000 PLN

pielegniarstwo| stopnia 9.000 PLN

potoznictwo | stopnia 9.000 PLN

ratownictwo medyczne| stopnia 9.000 PLN

ie publiczne - zarzqdzanie w systemie zdrowia 9.000 PLN

zdrowie srodowiskowe| stopnia 9.000 PLN

zdrowie srodowiskowei bhp Il stopnia 9.000 PLN

dietetykaIl stopnia 9.000 PLN

przemyst farmaceutyczny i kosmetyczny II stopnia 22.000 PLN

zdrowie publiczneIl stopnia 9.000 PLN

farmacja — jednolite magisterskie 18.000 PLN

psychologia zdrowia — jednolite magisterskie 9.000 PLN

analityka medyczna — jednolite magisterskie 16.000 PLN

W przypadku powtarzania roku studiéw oraz w przypadku wznowienia studiéw, student
jest obowiqzany do wnoszenia optat za studia, ktére sq przypisane do aktualnego cyklu
ksztatcenia (obowiqzujacych wszystkich studentéw tego cyklu).

. Optaty za przedmioty nieobjete programem studiébw danego roku studidw
zaliczanego przez studenta (to jest realiiowane awansem i w_ ramach
wyréwnywania rdéznic programowych):
a) na_ studiach niestacjonarnych - wysokosé optat za przedmiot/przedmioty

realizowane awansem zalezy od liczby przedmiotéw realizowanych awansem
i obliczana jest poprzez przemnozenie liczby punkt6w ECTS przyznanych dia danego
przedmiotu w programie studiédw przez wartosé jednego punktu ECTS dla danego
kierunku studiéw ustalong zgodnie ze zdaniem nastepnym. Wartosé jednego punktu
ECTS dla danego kierunku studiéw obliczana jest przez podzielenie wysokosci optaty
rocznej (za dwa semestry) za studia niestacjonarne na danym kierunku studiéw dla
roku studiéw, kt6érego program studiéw obejmuje przedmiot/przedmioty realizowane
awansem obowiqzujgce}] w roku akademickim, w ktorym przedmiot/przedmioty
realizowane sq awansem przez wartosé sumarycezng liczby punkt6w ECTS za caty rok
studiéw, ktérego program studiéw obejmuje przedmiot/przedmioty realizowane
awansem okreslong w programie studiéw dla tego roku studiéw. Optata roczna (za
dwa semestry) za studia na danym kierunku studiéw za rok studiéw, kt6érego program
studiéw obejmuje przedmiot/przedmioty realizowane wezesniej} przez studenta
awansem ulega pomniejszeniu o viszczonq przez studenta optate za realizacje
awansem tego przedmiotu lub przedmiotow;

b) na studiach anglojezycznych — wysokosé optat za przedmiot/przedmioty realizowane
awansem zalezy od liczby przedmiotéw realizowanych awansem i obliczana jest
poprzez przemnozenie liczby punkt6w ECTS przyznanych dla danego przedmiotu

Ww programie studiéw przez wartosé jednego punktu ECTS dla danego kierunku
studiéw ustalong zgodnie ze zdaniem nastepnym. Wartosé jednego punktu ECTS dla
danego kierunku studiéw obliczana jest przez podzielenie wysokosci optaty rocznej
(za dwa semestry) za studia anglojezyczne na danym kierunku studiédw dla roku
studiéw, ktérego program studiéw obejmuje przedmiot/przedmioty realizowane
awansem obowiqzujgce} w roku akademickim, w ktérym przedmiot/przedmioty
realizowane sq awansem przez wartosé sumarycznq liczby punktéw ECTS za caty rok
studiéw, ktérego program studidw obejmuje przedmiot/przedmioty realizowane
awansem okreslong w programie studiéw dla tego roku studiéw.
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Optata roczna (za dwa semestry) za studia na danym kierunku studiéw za rok
studidw, kt6érego program studiéw obejmuje przedmiot/przedmioty realizowane
wezesniej przez studenta awansem ulega pomniejszeniu 0 viszczong przez studenta
optate za realizacje awansem tego przedmiotu lub przedmiotéw;

c) na stacjonarnych studiach polskojezycznych dla cudzoziemcdéw — wysokosé optat za
przedmiot/przedmioty realizowane awansem zalezy od liczby przedmiot6w
realizowanych awansem i obliczana jest poprzez przemnozenie liczby punkt6w ECTS

przyznanych dla danego przedmiotu w programie studiéw przez wartosé jednego
punktu ECTS dla danego kierunku studi6w ustalong zgodnie ze zdaniem nastepnym.
Wartosé jednego punktu ECTS dla danego kierunku studiéw obliczana jest przez
podzielenie wysokosci optaty rocznej (za dwa semesiry) za stacjonarne studia
polskojezyczne dla cudzoziemcéw na danym kierunku studiéw dla roku studiéw,
kt6rego program studidw obejmuje przedmiot/przedmioty realizowane awansem
obowiqzujqcej w roku akademickim, w ktoérym przedmiot/przedmioty realizowane sq
awansem przez wartosé sumaryezng liczby punkt6w ECTS za caty rok studidéw,
kt6rego program studidw obejmuje przedmiot/przedmioty realizowane awansem
okreslong w programie studiéw dla tego roku studiéw. Optata roczna (za dwa
semestry) za studia na danym kierunku studiéw za rok studiéw, kt6rego program
studiéw obejmuje przedmiot/przedmioty realizowane wezesniej przez studenta
awansem ulega pomniejszeniu Oo vuiszczong przez studenta optate za realizacje
awansem tego przedmiotu lub przedmiotéw;

d) na_ stacjonarnych  studiach polskojezycznych - wysokosé optat w ramach
wyrownania réznic programowych w trybie przeniesienia na GUMed lub wznowienia
studiéw, tj. za zajecia nieobjete programem studidéw w poprzednim okresie
dotychezasowego cyklu ksztatcenia realizowanego w GUMed lub innej uczelni
krajowej lub zagranicznej studenta wylicza sie na podstawie przyznanej liczby
punkt6éw ECTS przyznawanych proporcjonalnie do liczby godzin z danego
przedmiotu/przedmiot6w wskazanej przez Dziekana do realizacji w decyZji

O przeniesieniu/reaktywacji i liczby punktOw ECTS przypisanych do danego
przedmiotu/przedmiotéw w programie studiéw na dany rok. Wartos¢ jednego punktu

ECTS dla danego kierunku studiéw obliczana jest przez podzielenie wysokosci optaty
rocznej (za dwa semesiry) za stacjonarne studia polskojezyczne, zgodnie z pkt6.

ll. Inne optaty zwigzane z procesem ksztatcenia:
Optaty za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikat6éw tych dokumentow,
wydanie odpisu w jezyku obcym dyplomu ukonczenia studiéw i suplementu do dyplomu,
innych niz wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z pdzn. zm.), wydanie duplikatu
dyplomu ukofczenia studiéw i suplementu do dyplomu, uregulowane sq w § 36-37
rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 27 wrzesnia 2018 r. w sprawie
studiéw (Dz. U.z 2018 r. poz. 1861, z pPdzn. zm.).

lll. Terminy wnoszenia optat za studia w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym:
Wyktady prowadzone w jezyku:
POLSKIM

z tytutu rok studiéw |termin data
3 dni robocze od dnia

za | semestr umieszczenia kandydata na ligcie

Opiai tudi
osdb zakwalifikowanychUo aed een za Il semestr 15 lutego

za | semestr 15 pazdziernika
Il - VI

za Il semestr 15 lutego
Powtarzanie roku i przedmioty aa za | semesir 15 pazdziernika
realizowane awansem za Il semestr 15 lutego
Powtarzanie przedmiotéw |

realizowanych w ramach wpisu I-VI (optata 15 listopada
warunkowego na rok nastepny jednorazowa)



ANGIELSKIM (English Division)

z tytutu rok studiéw|termin data

Wpisowe Kurs orientacyjno — es
‘ : : ; (optata 1 wrzesnia

organizacyjny (orientation week) :jednorazowa)

Optata za studia - czesnei kurs a za | semestr 15 pazdziernika
przygotowawczy (Wydziat Lekarski) za Il semestr 15 lutego

Powtarzanie roku i przedmioty = za | semestr 15 pazdziernika
realizowane awansem za Il semestr 15 lutego
Powtarzanie przedmiot6w |

realizowanych w ramach wpisu |-VI (optata 15 listopada
warunkowego na rok nastepny jednorazowa)

§2
I. Zasady ogdlne regulowania optatza studia:

Ty Student zobowiqzuje sie do viszczania optat za studia, o kt6érych mowa w § 1 ust.|w wysokosciach ustalonych powyzej jednorazowo lub za kazdy semesir z osobna,
w terminach okreslonych w § 1 ust. Ill, Z Zastrzezeniem ponizszych postanowien:
a) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust. | pkt 1-5 - za semestr zimowy do

15 pazdziernika kazdego roku, zasemestr letni do 15 lutego kazdego roku, przy
czym dia studentéw | roku studidw prowadzonych w jezyku polskim czesne za
pierwszy semestr studidw vuiszcza sie na indywidualne konto kandydata uzyskane
w procesie rekrutacji w terminie 3 dni roboczych od dnia umieszczenia kandydata
na liscie oséb zakwalifikowanych; potwierdzenie viszczenia optaty za pierwszy
semestir studiéw student sktada w Dziale Rekrutacji;

b) jezeli przedmioty realizowane awansem odbywajq sie w semesirze zimowym —

do 15 pazdziernika danego roku, jesli zajecia te odbywajq sie w semesirze letnim —

do 15 lutego danego roku;
Cc) woprzypadku, o ktérym mowaw§1 ust. | pkt 6:

— W ziqzku z powtarzaniem roku: za semestr zimowy -— do 15 pazdziernika
danego roku,

— Wzwiqzku z powtarzaniem roku: za semesir letni -— do 15 lutego danego roku,
— W zZwiqzku z warunkowym wpisem na nastepny rok studiéw — do 15 listopada

danego roku;
d) w sytuacji, o ktérej mowawlit. b) i c) powyzej, gdy zgoda na powtarzanie

roku/warunkowy wpis na nastepny rok zostanie udzielona po uptywie wskazanych
wyzej termindw, termin viszczenia optaty wynosi 7 dni od dnia doreczenia
studentowi decyzji w przedmiocie wyrazenia zgody na powtarzanie roku/wpis
warunkowy.

Optaty za studia nalezy wetacaé na indywidualny rachunek bankowy studenta,
zzastrzezeniem pkt 1 lit. a) powyzej. Obowiqzujqce indywidualne rachunki bankowe
studenta udostepnione sq na stronie internetowej edziekanat.gumed.edu.pl.
W tytule ptatnosci student wskazuje kazdorazowo swoje imie i nazwisko, petng nazwe
kierunku studiéw, semestr/semestry, za ktéry optata jest wnoszona oraz rodzaj ptatnosci
(np. powtarzanie roku, warunkowy wpis na nastepny rok, zajecia realizowane

Student winien zachowaé dowdéd wotaty optaty za studia na rzecz GUMed,
aw przypadku jakichkolwiek problemdéw, na prosbe ze strony GUMed, winien

2

3;

awansem).
4.

udostepnié dokument celem udowodnienia dokonania wptaty.

; W przypadku nieviszczenia przez studenta ktdérejkolwiek z optat za studia w naleznej
wysokosci i w ustalonym terminie zgodnie z zasadami okreslonymi w_ niniejszym
Zarzqdzeniu, GUMed naliczy studentowi odsetki ustawowe za opdéznienie w ptatnosci
danej optaty. Odsetki od nieterminowych zaptat podlegajq uregulowaniu przez
studenta na podstawie wystawionej przez GUMed noty odsetkowej.
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6. W przypadku nieuiszczenia przez studenta ktdérejkolwiek z naleznych GUMed ptatnosci
w kwotach oraz w terminach okreslonych w_ niniejszym Zarzqdzeniu moze zostaé
wszczete postepowanie o skreslenie studenta

Z
listy studentow.

Za date dokonania optaty za studia uwaza sie dzieA uznania rachunku bankowego
GUMed.
W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach optata za semestr moze byé
roztozona na 2 raty, po 50% kazda. Decyzjeé w sprawie roztozenia ptatnosci na raty,
zwanq dalej ,,decyzjq", podejmuje wtasciwy Dziekan. W_ przypadku_ roztozenia
ptatnosci na raty student zobowiqzany jest regulowac ptatnosci w terminach
wskazanych w decyzji dziekana wydawanegj w sprawie roztozenia ptatnosci na raty.

IA. Zasady zwalniania z optat edukacyjnych:
1.

10.

W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, za opiniq Komisji opinivjgce|
wnioski studentOw powotanej przez Rektora, Rektor moze zwolni¢ z obowiqzku
uiszczenia catosci lub czesci optaty za Swiadczone ustugi edukacyjne studenta
osiqgajgcego wybitne wyniki Ww  nauce,  studenta- ktdry—uczestniczyt
w miedzynarodowych programach stypendialnych, a takze tego, ktdéry znalazt sie
Ww trudnej sytuacji materialnej.
Komisja powotywana jest na okres kadencji wtadz Uczelni i dziata zgodnie
zregulaminem zatwierdzonym przez Rektora.
Wniosek o zwolnienie z czesci lub catosci optaty ze wskazaniem okresu, kt6rego ono
dotyezy, zwany dalej ,wnioskiem o zwolnienie”, student sktada we wtasciwym
dziekanacie w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem semestru,
a w odniesieniv do optat za powtarzanie roku i przedmioty realizowane awansem
wniosek o zwolnienie student sktada w terminie do 30 dni od rozpoczecia semestru,
kt6rego wniosek dotyczy.
Do wniosku o zwolnienie, nalezy dotqczyé dokumenty potwierdzajqce przyczyny
ubiegania sie o zwolnienie z optat, w szczegdlnosci poswiadczajqce trudnq sytuacje
materialng, tj. wymienione w regulaminach przyznawania pomocy materialne;
studentom GUMed, wymagane przy ubieganiu sie o stypendium socjalne, dokumenty
potwierdzajqce przebieg studidw oraz sredniq ocen studenta z poszczegdlnych lat
studiéw albo dokumenty potwierdzajqce uczestnictwo w miedzynarodowych
programach stypendialnych.
Dziekanat sprawdza kompletnosé dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4. W razie
stwierdzenia brakéw wzywa do ich uzupetnienia.
Sprawdzony i kompletny wniosek o zwolnienie dziekanat w ciqgu 7 dni przekazuje
do Komisji.
Komisja przekazuje kopie wniosku o zwolnienie i zatqczonych dokumentéw do Zarzqdu
USS celem wydania opinii.
Zobowigqzuje sie Zarzqd USS do wydania opinii w terminie 7 dni liczonym od daty
otrzymania kopii wniosku o zwolnienie i zatgczonych dokumentéw i w tym terminie
przekazania je} do Komisji. Nieprzekazanie przez Zarzqd w powyzszym terminie opinii
uwaza sie za wyrazenie poparcia dla wniosku o zwolnienie.
Wniosek o zwolnienie wraz zatgaczonymi dokumentami i opinig, o ktérej mowa w pkt 1

i8 powyzej, jesli zostata przekazana, przekazywany jest do Rektora, ktéry podejmuje
decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania tych dokumentdow.
W przypadku decyzji zezwalajqcej na zwolnienie z czesci optaty, w decyzji ustalany jest
termin viszczenia pozostatej kwoty.

ll. Warunki zwrotu optat:
1. Optaty za studia wniesione za dany semesir/rok studiéw podlegajq zwrotowi w petnej

wysokosci na podstawie pisemnego wniosku studenta jedynie w przypadku ztozenia
przez studenta pisemnej rezygnacji ze studi6w najpdzniej w pierwszym tygodniu trwania
roku akademickiego.



Optaty za studia wniesione za dany semestr/rok studid6w podlegajq zwrotowi na
pisemny wniosek studenta wwysokosci proporcjonalnej wnastepujqcych
przypadkach, jesli po uptywie pierwszego tygodnia trwania roku akademickiego
student:
a) uzyska urlop od zajeé na zasadach okreslonych w Regulaminie studidbw GUMed; nie

dotyczy to urlopdéw krdétkoterminowych nie obejmujqcych semesiru lub roku
studiéw,

b) zrezygnuje ze studiéw w trakcie ich trwania, w przypadku ztozenia przez studenta
pisemnego oswiadczenia o rezygnacji ze studiéw,

c) zostanie skreslony z listy student6w z przyczyn okreslonych w Regulaminie studi6w
GUMed

d) zmieni forme studiéw z niestacjonarnych w GUMed na stacjonarne.
. Wysokosé optaty podlegajgcej zwrotowi obliczana jest proporcjonalnie do liczby

tygodni pozostajgcych do konca semestru/roku, liczonych od nastepnego tygodnia
kalendarzowego, nastepujgcego po tygodniu, w ktdrym:

a) ztozono wniosek/oswiadczenie w przypadkach, o ktérych mowaw pkt 2 lit. a-b,
b) podjeto decyzje o skresleniu albo decyzjeé o wyrazeniu zgody na zmiane formy

studiéw na studia stacjonarne w przypadkach, o ktérych mowaw pkt 2 lit. c-d.
Do obliczania stawek tygodniowych optaty przyjmuje sie za okres trwania semestru
15 tygodni, zas roku — 30 tygodni.
Zwrot optaty nastepuje na podstawie decyzji wtasciwego dziekana, przelewem na
rachunek bankowy studenta podany we wniosku 0 zwrot optaty.
W przypadku, gdy w czasie trwania semestru student uzyskat urlop dtugoterminowy
(obejmujqacy semestr, rok studidw), zrezygnowat ze studiéw, zostat skreslony Z listy
studentéw i nie wnidst optaty za studia zgodnie z niniejszym Zarzqdzeniem, GUMed
moze dochodzié zaptaty zalegtej optaty za studia w wysokosci obliczonej w proporcji
do liczby tygodni swiadczonych ustug edukacyjnych liczqc do konca tygodnia,
w ktérym ww. zdarzenie miato miejsce wg zasady okreslonej w pkt 3 i 4 powyzej.

. Wnhiesione optaty za wpisowe tytutem Kursu orientacyjno-organizacyjnego podlegajq
zwrotowi na pisemny wniosek kandydata na studia:
a) w catosci w przypadku rezygnacji kandydata z podjecia studi6w ztozonej

w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczecia kursu, lub jezeli przyczyna
nieprzystqpienia do kursu byta niezalezna od woli studenta (np. nieuzyskanie wizy);

b) w wysokosci 50% w przypadku rezygnacji kandydata z podjecia studiéw ztozonej
w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczecia kursu;

c) w wysokosci 30% w przypadku rezygnacji kandydata z podjecia studiow ztozone}
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia kursu lub krétszym.

§3
Traci moc Zarzqdzenie nr 43/2022 Rektora GUMed z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie
wysokosci optat za ksztatcenie w Gdarnskim Uniwersytecie Medycznym dla studentow
rozpoczynajqcych studia w roku akademickim 2022/2023.

§ 4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ogtoszenia.

Rektor
prof. ar hak. M insGruchata

(
wz. prof. dr hab. Jacek Bigda


