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Podstawy prawne rekrutacji określają

• Uchwała nr 36/2020 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim 

Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2021/2022

• Uchwała nr 17/2021 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 29 marca 2021r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie  

Medycznym  w roku akademickim 2021/2022 

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/


Podstawy prawne rekrutacji określają

• Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu  Medycznego z dnia 18 

marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za  kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie 

Medycznym dla studentów  rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

• Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 

stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji w roku 

akademickim 2021/2022

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/


Podstawa rekrutacji – uzależniona od 
kierunku studiów

• dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych 

magisterskich

• zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze studiów i ocenie z 

egzaminu dyplomowego oraz pracy licencjackiej

• opcjonalnie

• potwierdzona aktywność o charakterze naukowym

• rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy wyłącznie kierunku Przemysł 

farmaceutyczny i kosmetyczny

• egzamin wstępny – dotyczy wyłącznie kierunku Dietetyka



Przeliczanie ocen

• średnia ocen ze studiów – skala ocen 3-6

• średnia ocen ze studiów – skala ocen 3-5

Oceny Punkty rekrutacyjne GUMed
3.00-3,49 40

3,50 50
3,51-3,99 55
4.00-4,49 70

4,50 85
4,51-4,99 95
5.00-6,00 100

Oceny Punkty rekrutacyjne GUMed
3.00-3,49 40

3,50 55
3,51-3,99 65
4,00-4,49 80

4,50 90
4,51-4,99 95

5,00 100



Przeliczanie ocen

• Ocena z egzaminu licencjackiego – ocena, którą kandydat otrzymał w trakcie egzaminu 

dyplomowego

Jeśli kandydat nie miał obowiązku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocenę będą 

przyznawane zgodnie z tabelą:

ocena punkty rekrutacyjne GUMed

dostateczny – 3.0 40

dostateczny plus – 3,5 55

dobry – 4,0 70

dobry plus – 4,5 85

bardzo dobry – 5.0* lub ocena wyższa niż 5 100



Przeliczanie ocen

Jeśli kandydat miał obowiązek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu 

dyplomowego, punkty będą przyznane w następujący sposób:

Punkty za ocenę z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego będą przyznawane 

zgodnie z tabelą z poprzedniego slajdu.

𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦 𝑧𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛ę 𝑧 𝑒𝑔𝑧𝑎𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑗𝑎𝑐𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 =

𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦 𝑧𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛ę
𝑧 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑗𝑎𝑐𝑘𝑖𝑒𝑗 + 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦 𝑧𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛ę

𝑧 𝑒𝑔𝑧𝑎𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑑𝑦𝑝𝑙𝑜𝑚𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜.
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Zmiany spowodowane COVID-19

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami MZ i MNiSW pracujemy nad 

dostosowaniem terminarza rekrutacji. 

Przewidywalny termin uruchomienia rejestracji to

1 czerwca, a termin publikacji pierwszych list rankingowych dotyczących studiów II stopnia to II 

połowa lipca. Jeżeli na danym kierunku nie zostanie wypełniony limit miejsc przeprowadzona 

zostanie rekrutacja uzupełniająca.

Kandydaci w pierwszej kolejności zamieszczają skany wymaganych dokumentów na swoich 

profilach w systemie ERK (zakładka „Załączniki”), a po wstępnym zakwalifikowaniu oryginały 

dokumentów dostarczają do Działu Rekrutacji GUMed za pośrednictwem poczty tradycyjnej/firm 

kurierskich.

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – zamiast egzaminu kwalifikacja na podstawie ocen ze 

studiów i rozmowy prowadzonej w trybie zdalnym.



Etapy rekrutacji

REJESTRACJA KWALIFIKACJA

Lista 

rankingowa

POTWIERDZENIE

Złożenie 

kompletu 

dokumentów

PRZYJĘCIE NA STUDIA

Wpis na

listę 

przyjętych

WERYFIKACJA

POLon

Przesyłanie dokumentów



Rejestracja na studia

WSZYSTKIE ETAPY REJESTRACJI PRZEBIEGAJĄ ON-LINE

ETAP I

Załóż online KONTO KANDYDATA na studia w GUMed w systemie ERK. 

Loginem będzie Twój adres e-mail, który będzie musiał być potwierdzony – nie zapomnij o 

sprawdzeniu folderu SPAM . 

Na ten adres e-mail będziemy przesyłać informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego. 

Nie udostępniaj danych logowania nikomu.

Dodaj w systemie rekrutacji online plik ze swoim ZDJĘCIEM. Wymagania odnośnie zdjęcia –

pionowe, format JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, rozmiar 236×295 px, rozmiar najwyżej 

0.5 MB.



Rejestracja na studia
ETAP II

FORMULARZ REJESTRACYJNY – złóż osobny na każdy wybrany kierunek studiów określając jedną z 

podstaw rekrutacji. 

ETAP III 

OPŁATA REKRUTACYJNA – należy ją uiścić za każdy złożony formularz rejestracyjny. System generuje 

indywidualny numer rachunku, na który powinien trafić przelew. Po zaksięgowaniu opłaty status 

formularza powinien zmienić się ze złożonego na opłacony. Tylko formularze ze statusem opłacony, biorą 

udział w dalszym procesie rekrutacji. Ostatnim dniem na dokonanie opłaty rekrutacyjnej jest ostatni dzień 

rejestracji na dany kierunek.

ETAP IV

Uzupełnij swoje oceny w FORMULARZU REJESTRACYJNYM on-line. Wpisane oceny musisz zatwierdzić. 

Dołącz skany dokumentów (zaświadczenie o ocenach, zaświadczenie o działalności naukowej) –

zakładka ZAŁĄCZNIKI. 



Rejestracja na studia



REJESTRACJA na studia



Rejestracja na studia



Kwalifikacja

Punktacja za aktywność o charakterze naukowym:

• Udział w studenckim kole naukowym (max. 10 pkt):

za potwierdzony udział w studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademickiego – 5 pkt 

• Publikacje naukowe (max. 30 pkt):

za autorstwo lub współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach z listy filadelfijskiej – 10 

pkt , należy dołączyć skan pierwszej strony publikacji

za autorstwo lub współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach z listy MNiSW – 5 pkt, 

należy dołączyć skan pierwszej strony publikacji

• Aktywny udział w konferencjach naukowych (max. 10 pkt):

za potwierdzony aktywny udział (wystąpienie, prezentacja plakatu) – 5 pkt, należy dołączyć skan 

materiałów konferencyjnych

* więcej szczegółów  w uchwale  36/2020 Senatu GUMed z dn. 29.06.2020



Kwalifikacja, Potwierdzenie i Weryfikacja
ETAP V

Jeśli zobaczysz swoje dane na liście rankingowej wśród kandydatów zakwalifikowanych na 

studia w naszej uczelni, to wypełnij w systemie rekrutacji PODANIE ONLINE o przyjęcie na studia, 

pobierz katalog opłat oraz przygotuj inne dokumenty wymienione w informacjach widocznych 

na stronie WWW z aktualną listą rankingową i w formie skanów (format PDF) umieść na swoim 

profilu (zakładka „Załączniki”)

ETAP VI

DOSTARCZ do Działu Rekrutacji GUMed (pocztą tradycyjną) komplet wymaganych dokumentów 

wymienionych w informacjach widocznych na stronie WWW z aktualną listą rankingową (termin 

na dostarczenie zawsze jest publikowany na liście). 

ETAP VII

WYPEŁNIJ Kartę Badania Profilaktycznego.



rekrutacja.gumed.edu.pl/53461.html

Wymogi na poszczególne kierunki



stacjonarne niestacjonarne

Limit miejsc 2021 35

Próg przyjęcia 2020 150 pkt  -

Liczba kandydatów na 

miejsce 2020
2,1 -

Koszt za semestr 2021 - -

Próg minimalny: 75 pkt

Ilość miejsc na kierunku:  

Kierunek: dietetyka - studia II stopnia

profil praktyczny

4 semestry

Na studia II stopnia przyjmowani są wyłącznie absolwenci studiów I stopnia 

kierunek dietetyka

Kwalifikacja:  egzamin/średnia ocen z studiów, ocena z dyplomu, aktywność naukowa 



stacjonarne niestacjonarne (zaoczne)

Limit miejsc 2021 60 40

Próg przyjęcia 2020 117,5 pkt 77,5 pkt

Liczba kandydatów na 

miejsce 2020
1,3 1.3

Koszt za semestr 2021 - 3,75 tys. PLN

Próg minimalny: 75 pkt

Kierunek: pielęgniarstwo - studia II stopnia 

profil praktyczny

4 semestry 

Na studia II stopnia przyjmowani są tylko absolwenci studiów I stopnia kierunek 

pielęgniarstwo

Kwalifikacja: średnia ocen z studiów, ocena z dyplomu, aktywność naukowa 



stacjonarne niestacjonarne (zaoczne)

Limit miejsc 2021 30 20

Próg przyjęcia 2020 130 pkt 125 pkt

Liczba kandydatów na 

miejsce 2020
1,2 1,7

Koszt za semestr 2021 - 3,75 tys. PLN

Próg minimalny: 75 pkt

Kierunek: położnictwo - studia II stopnia

profil praktyczny 

4 semestry

Na studia II stopnia przyjmowani są tylko absolwenci studiów I stopnia kierunek 

położnictwo

Kwalifikacja: średnia ocen z studiów, ocena z dyplomu, aktywność naukowa 



stacjonarne niestacjonarne

Limit miejsc 2021 24 -

Próg przyjęcia 2020 42 pkt  -

Liczba kandydatów na 

miejsce 2020
1,6 -

Koszt za semestr 2021 - -

Próg minimalny: 30 pkt

Kierunek: przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny - studia II 

stopnia 

profil praktyczny

4 semestry

Na studia II stopnia mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia 

kierunków : biologia, chemia, fizyka, inżynieria - i kierunki pokrewne , 

biotechnologia, kosmetologia, dietetyka, technologia żywności i żywienia 

człowieka; oraz studiów jednolitych magisterskich kierunków : analityka 

medyczna, biotechnologia, farmacja, lekarski.

Kwalifikacja: średnia ocen z studiów, rozmowa kwalifikacyjna



Pierwszym etapem jest stworzenie listy rankingowej kandydatów w oparciu o średnie ocen 

ze studiów. Kandydaci z pięcioma najwyższymi wartościami średniej ocen ze studiów 

przyjmowani są na studia bez udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydatom tym zostanie 

przyznany na liście osób zakwalifikowanych maksymalny wynik z postępowania 

kwalifikacyjnego (100 pkt).  

Do drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczane są osoby znajdujące się na 

miejscach od 6. do 51. listy rankingowej.

Końcowa lista rankingowa tworzona jest na podstawie ostatecznego wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego, obliczanego według wzoru: 

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

gdzie: a -średnia ocen ze studiów (max. 100 pkt – sposób obliczania zgodny z prezentowanym slajdem)

b - ocena rozmowy kwalifikacyjnej (max. 100 pkt, wymagane min. 60 pkt)

Rozmowa obejmuje: zakres biologii i chemii (z zakresu poziomu studiów I stopnia) – (max. 50 

pkt, wymagane min. 30 pkt) oraz ocenę umiejętności miękkich i motywacji do podjęcia 

studiów – (max. 50 pkt, wymagane min. 30 pkt)



stacjonarne niestacjonarne

Limit miejsc 2021 21 -

Próg przyjęcia 2020 140 pkt  -

Liczba kandydatów na 

miejsce 2020
2.0 -

Koszt za semestr 2021 - -

Próg minimalny: 75 pkt

Ilość miejsc na kierunku:  

Kwalifikacja: średnia ocen z studiów, ocena z dyplomu, aktywność naukowa 

Kierunek: zdrowie publiczne - studia II stopnia

profil ogólnoakademicki

4 semestry

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku 

zdrowie publiczne i  pokrewnych , oraz studiów jednolitych magisterskich 

kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, 

psychologia ; kierunki pokrewne (decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna) 



Zapraszamy do kontaktu! Chętnie 

opowiemy o kierunku Zdrowie Publiczne:

Paulina Metelska

- dr n. o zdr. Paulina Metelska, 

metelska.paulina@gumed.edu.pl

Monika Serkowska

- Studentka Monika Serkowska, 

monias@gumed.edu.pl



stacjonarne niestacjonarne

Limit miejsc 2021 24 -

Próg przyjęcia 2020 77,5 -

Liczba kandydatów na 

miejsce 2020
1,2 -

Koszt za semestr 2021 - -

Kierunek: zdrowie środowiskowe i BHP - studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki

4 semestry

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku 

zdrowie środowiskowe i kierunków pokrewnych przynajmniej I stopnia 

(decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna)

Próg minimalny: 75 pkt

Kwalifikacja: średnia ocen z studiów, ocena z dyplomu,  aktywność naukowa 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


