Studia jednolite
magisterskie w GUMed
Zasady rekrutacji oraz oferta edukacyjna 2022

Podstawowe informacje rekrutacyjne
Rekrutacja podstawowa:
czerwiec 2022 - 31.08.2022

Rekrutacja uzupełniająca*:
1.09.2022 - 15.10.2022
* Na kierunki na które nie został wypełniony limit miejsc w ramach rekrutacji podstawowej

www.gumed.edu.pl

Podstawy prawne rekrutacji określają
Uchwała nr 42/2021 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim

2022/2023.
Uchwała nr 13/2022 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie limitów
przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2022/2023.

Limity przyjęć na kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny zostaną określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia. Przewidywany termin publikacji to lipiec 2022 r.
Zarządzenie nr 21/2022 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie
wysokości opłat za kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dla studentów rozpoczynających
studia w roku akademickim 2022/2023.
Zarządzenie nr 15/2022 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie
wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2022/2023.
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Podstawy rekrutacji
• nowa matura (od 2005 r.)
• stara matura (przed 2005 r.) – aplikowanie na podstawie wyników z zaświadczenia wydanego przez OKE

• matura IB
• matura EB
• matura zdawana poza granicami polski
• nowa matura – Olimpijczyk
• Cudzoziemiec – szczegółowa procedura i limity dostępne na stronie:
https://rekrutacja.gumed.edu.pl/13496.html
www.gumed.edu.pl

Przeliczanie ocen
• NOWA MATURA
• ZAŚWIADCZENIE z OKE (STARA MATURA)
Wyniki z matury na poziomie rozszerzonym będą przeliczane w skali 1:1,
czyli 1% = 1 punkt rekrutacyjny
Wyniki z matury na poziomie podstawowym będą przeliczane w skali 1%= 0,6 punktu rekrutacyjnego

* Wyjątek stanowi wynik z matury z matematyki na poziomie podstawowym, gdzie będzie przeliczany jak
wynik z matury na poziomie rozszerzonym (tylko wtedy, gdy w procesie rekrutacji istnieje możliwość wyboru
poziomu podstawowego matury z matematyki)
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Przeliczanie ocen
MATURA IB HL – traktowana jak NM poziom rozszerzony

MATURA IB SL – traktowana jak NM poziom podstawowy

* Wyjątek stanowi wynik z matury z matematyki na poziomie podstawowym, gdzie będzie przeliczany jak wynik z matury na poziomie rozszerzonym
(tylko wtedy, GDY W PROCESIE REKRUTACJI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU POZIOMU PODSTAWOWEGO matury z matematyki)
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Przeliczanie ocen
MATURA ZAGRANICZNA i EB
Świadectwo zagraniczne – powinno posiadać apostille (skrócony rodzaj legalizacji), bądź zostać
uwierzytelnione konsularnie. Powinno zostać przetłumaczone przysięgle na język polski (tak samo
wyniki dodatkowych egzaminów), bądź tłumaczenie należy potwierdzić przez Konsula RP –
dotyczy matury zagranicznej.
Kandydaci z maturą zagraniczną i maturą EB:

•

składają formularz, wybierając jako podstawę rekrutacji maturę zdawaną poza granicami
Polski, matura EB,

•

nie wpisują samodzielnie ocen – dostarczają skan świadectwa dojrzałości (matura
zagraniczna, matura EB) oraz wyniki dodatkowych egzaminów (np. ZNO, CT) – jeśli takowe
obowiązują w kraju wydania świadectwa (matura zagraniczna).
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Przeliczanie ocen
MATURA EB – wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (przedmiot
realizowany 4-5 godz tyg.) wyrażony w skali liczbowej od 1 do 10, dla wyników zaliczających
egzamin, będzie przeliczany na punkty według zasady:
[wynik matury EB/10] x 100 = liczba punktów rekrutacyjnych

MATURA EB – wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (przedmiot

realizowany 1-3 godz tyg.) wyrażony w skali liczbowej od 1 do 10, dla wyników zaliczających
egzamin, będzie przeliczany na punkty według zasady
[wynik matury EB/10] x 60 = liczba punktów rekrutacyjnych
* Wyjątek stanowi wynik z matury z matematyki na poziomie podstawowym, gdzie będzie przeliczany jak wynik z matury na
poziomie rozszerzonym (tylko wtedy, GDY W PROCESIE REKRUTACJI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU POZIOMU PODSTAWOWEGO
matury z matematyki)
Świadectwo EB powinno posiadać tłumaczenie przysięgłe tylko w przypadku, gdy jest wydane w innym języku niż polski.
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Przeliczanie ocen
MATURA ZAGRANICZNA – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeliczy WYNIKI z Twojego świadectwa
w oparciu o przeliczniki dostępne w zakładce Obliczanie Wyniku
https://rekrutacja.gumed.edu.pl/53862.html
Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od:
•

rodzaju posiadanej matury,

•

ustalonych zasad kwalifikacji dla danego kierunku studiów (wymagane przedmioty oraz ich
poziom).

Upewnij się, czy Twoje świadectwo będzie uznawane w Polsce z mocy prawa.
Jeżeli nie – konieczne będzie przedstawienie go do uznania przez Kuratora Oświaty.
https://prk.men.gov.pl/uznawanie-zagranicznych-dyplomow-ukonczenia-studiow-wyzszych-i-stopni-naukowych/
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Przeliczanie ocen
MATURA ZAGRANICZNA
W przypadku, gdy kandydat przedstawi
świadectwo ukończenia szkoły średniej z kraju
dla którego na stronie
https://rekrutacja.gumed.edu.pl/53862.html
nie zamieszczono informacji o przeliczeniu,
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeliczy
punkty zgodnie ze skalą/systemem najbardziej
zbliżonym.
W sytuacjach wątpliwych WKR skorzysta z
opinii NAWA
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Matura zagraniczna
Niezależnie od posiadanego obywatelstwa, powinniście poświadczyć swoją
znajomość języka polskiego pozwalającą na odbycie studiów, czyli co

najmniej na poziomie B2 (zgodnie z standardem ESOKJ).
Jeżeli zdawałeś język polski na maturze za granicą, upewnij się, czy dana
ocena jest wystarczającą do podjęcia studiów. Wyślij zapytanie na adres

rekrutacja@gumed.edu.pl.
Jeżeli posiadasz certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, również prześlij jego skan, celem

weryfikacji.
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Etapy rekrutacji

REJESTRACJA

KWALIFIKACJA
Lista
rankingowa

POTWIERDZENIE
Złożenie
kompletu
dokumentów

WERYFIKACJA
KReM
IBIS

PRZYJĘCIE NA STUDIA
Wpis na
listę
przyjętych
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Rejestracja na studia
WSZYSTKIE ETAPY REJESTRACJI PRZEBIEGAJĄ ONLINE

1

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.
www.gumed.edu.pl

Rejestracja na studia

2

FORMULARZ REJESTRACYJNY – złóż osobny na każdy wybrany kierunek studiów określając

3

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

jedną z podstaw rekrutacji.

generuje indywidualny numer rachunku, na który powinien trafić przelew. Po zaksięgowaniu
opłaty status formularza powinien zmienić się ze złożonego na opłacony. Ostatnim dniem na
dokonanie opłaty rekrutacyjnej jest ostatni dzień rejestracji na dany kierunek.

4

Uzupełnij swoje WYNIKI w FORMULARZU REJESTRACYJNYM online. Wpisane WYNIKI musisz
zatwierdzić. System intuicyjnie podpowiada, WYNIKI z jakich przedmiotów należy wpisać na
dany kierunek. WYNIKI muszą zostać wprowadzone osobno do każdego formularza (z uwagi
na różne wymogi). Ostatnim dniem na uzupełnienie wyników jest ostatni dzień rejestracji na
dany kierunek.

Tylko formularze ze statusem opłacony i uzupełnionymi ocenami biorą
udział w dalszym procesie rekrutacji.
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Rejestracja na studia

5

Jeśli zobaczysz swoje dane na liście rankingowej wśród kandydatów zakwalifikowanych na
studia w naszej Uczelni to wypełnij, wydrukuj, podpisz i załącz skan w systemie rekrutacji
PODANIE ONLINE o przyjęcie na studia, tak pobierz egzemplarz KATALOGU OPŁAT i postępuj

jak z podaniem oraz dołącz skany innych dokumentów wymienionych w informacjach
widocznych na stronie WWW z aktualną listą rankingową.

Na naszej stronie www podawany jest terminarz publikacji list na poszczególne kierunki; będziemy starali się również powiadamiać drogą mailowa i sms o zmianie statusu Twojego
formularza (jednakże z uwagi na to, że zależne jest to również od partnerów zewnętrznych –
operatorów poszczególnych sieci i zdarzały się zakłócenia) prosimy jednak o sprawdzanie
strony we wskazanych dniach.
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Kwalifikacja, Potwierdzenie i Weryfikacja

6

Dostarcz do Działu Rekrutacji GUMed komplet wymaganych dokumentów
wymienionych w informacjach widocznych na stronie WWW z aktualną listą rankingową.
Po zakwalifikowaniu na studia (informacja na liście rankingowej) następuje dwuetapowa forma

dostarczania dokumentów- w pierwszej kolejności załączane są skany dokumentów na profilu
kandydata, a następnie oryginały dokumentów rekrutacyjnych są przesyłane drogą pocztową
- (terminy na dostarczenie poszczególnych form są zawsze publikowane na liście).

7

Wypełnij Kartę Badania Profilaktycznego i postępuj zgodnie z zaleceniami i terminarzem
publikowanym na stronie dotyczącej obowiązkowych badań profilaktycznych
https://rekrutacja.gumed.edu.pl/61129.html.
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Wymogi na poszczególne kierunki

ANALITYKA MEDYCZNA
podstawowe informacje rekrutacyjne
profil praktyczny
studia jednolite magisterskie

5

lat studiów (10 semestrów)

60

minimalny próg punktowy

Próg przyjęcia
w 2021 roku

Liczba kandydatów
na miejsce w 2021 r.

STUDIA STACJONARNE

Wymagane przedmioty
Biologia
oraz jeden przedmiot do wyboru
spośród:
• chemia,
• fizyka,
• matematyka
Tylko poziom rozszerzony!

Limit miejsc w 2022 r.

55

studia stacjonarne

81

punktów rekrutacyjnych
www.gumed.edu.pl

FARMACJA
podstawowe informacje rekrutacyjne
profil ogólnoakademicki
studia jednolite magisterskie
roku studiów
(10 semestrów + 1 semestr praktyki zawodowej)

5,5
60

minimalny próg punktowy

Wymagane przedmioty
Chemia oraz jeden przedmiot do
wyboru spośród:
• biologia,
• fizyka,
• matematyka
Tylko poziom rozszerzony!

Próg przyjęcia
w 2021 roku

Liczba kandydatów
na miejsce w 2021 r.

STUDIA STACJONARNE

Limit miejsc w 2022 r.

142

studia stacjonarne

60

punktów rekrutacyjnych
www.gumed.edu.pl

KIERUNEK LEKARSKI
podstawowe informacje rekrutacyjne
profil ogólnoakademicki

6

Wymagane przedmioty

lat studiów (12 semestrów)

Biologia oraz jeden przedmiot do
wyboru spośród:
• chemia,
• fizyka,
• matematyka

100 minimalny próg punktowy

Tylko poziom rozszerzony!
STUDIA NIESTACJONARNE

Liczba kandydatów
na miejsce w 2021 r.

STUDIA STACJONARNE

Limit miejsc w 2022 r.

Próg przyjęcia
w 2021 roku

Koszt za
semestr

Czekamy na rozporządzenie
Ministra Zdrowia

153 (w tym 73 z biologii)
punkty rekrutacyjne

19 000 zł

100

punktów rekrutacyjnych
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KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
podstawowe informacje rekrutacyjne
profil ogólnoakademicki

5

Wymagane przedmioty

lat studiów (10 semestrów)

Biologia oraz jeden przedmiot do
wyboru spośród:
• chemia,
• fizyka,
• matematyka

100 minimalny próg punktowy

Tylko poziom rozszerzony!
STUDIA NIESTACJONARNE

Liczba kandydatów
na miejsce w 2021 r.

STUDIA STACJONARNE

Limit miejsc w 2022 r.

Próg przyjęcia
w 2021 roku

Koszt za
semestr

Czekamy na rozporządzenie
Ministra Zdrowia

153 (w tym 83 z biologii)
punkty rekrutacyjne

21 000 zł

107 (w tym 72 z biologii)
punktów rekrutacyjnych
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FIZJOTERAPIA
podstawowe informacje rekrutacyjne
profil praktyczny
studia jednolite magisterskie

5

lat studiów (10 semestrów)

66

minimalny próg punktowy

Próg przyjęcia
w 2021 roku

Liczba kandydatów
na miejsce w 2020 r.

STUDIA STACJONARNE

142

punktów rekrutacyjnych

Wymagane przedmioty

Dodatkowe 20
punktów

można otrzymać za
pozytywnie zweryfikowane
zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia ratowników
wodnych/instruktorów/
uzyskaniu stopnia ratownika
WOPR.

Biologia
oraz jeden przedmiot do wyboru
spośród:
• chemia,
• fizyka,
• informatyka,
• j. obcy,
• matematyka

Limit miejsc w 2022 r.

60

studia stacjonarne
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PSYCHOLOGIA ZDROWIA
podstawowe informacje rekrutacyjne
profil ogólnoakademicki
studia jednolite magisterskie

5

lat studiów (10 semestrów)

90

minimalny próg punktowy

Próg przyjęcia
w 2021 roku

Liczba kandydatów
na miejsce w 2021 r.

STUDIA STACJONARNE

Wymagane przedmioty
Język polski
oraz dwa przedmioty do wyboru
spośród:
• biologia,
• geografia,
• chemia,
• historia,
• filozofia,
• j. obcy,
• fizyka/fizyka • matematyka
i astronomia,

Limit miejsc w 2022 r.

45

studia stacjonarne

234

punkty rekrutacyjne
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LICZBA OSÓB PRZYJĘTYCH W ROKU 2021
NA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

565 kobiet

284 mężczyzn

w tym 12 cudzoziemców na studia w języku polskim

www.gumed.edu.pl

Więcej informacji rekrutacyjnych
https://rekrutacja.gumed.edu.pl

Kontakt
E-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej

tel. (58) 349 1391

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
dla Cudzoziemców oraz kandydatów z maturą zagraniczną

tel. (58) 349 1397

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ☺

