
 

Uchwała Nr 38/2020  

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie 

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na 

studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie 

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 
 

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Senat Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1 

Na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie mogą być przyjmowani 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w zakresie przedmiotów 

wymaganych na danym kierunku w ramach obowiązującego limitu miejsc. 

 

§2 

Laureat i finalista ubiegający się o przyjęcie na studia w Pomorskim Uniwersytecie 

Medycznym w Szczecinie, zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie komitetu 

głównego olimpiady według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. poz. 125 z późn. zm.). 

 

§3 

Na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie przyjmowani są laureaci 

i finaliści olimpiad stopnia centralnego, które odbyły się w roku kalendarzowym rekrutacji 

na studia lub w ciągu trzech lat poprzedzających rok rekrutacji.  

 

§4 

1. W przypadku laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, ubiegającego się  

o przyjęcie, stosuje się z zastrzeżeniem ust. 2-4, zasady i tryb postępowania 

rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym  

w Szczecinie, ustalone Uchwałą Senatu na dany rok akademicki, zwane dalej 

Zasadami. 

2. Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego, ubiegający się o przyjęcie na 

studia po spełnieniu warunków określonych w Zasadach oraz dostarczeniu 

zaświadczenia komitetu głównego olimpiady, uzyskuje w postępowaniu 

rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów uprawniających do przyjęcia na 

aplikowany kierunek, bez względu na liczbę punktów uzyskanych na maturze.  

3. Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na 

studia zwolniony jest z wnoszenia opłaty rekrutacyjnej na aplikowany kierunek. 

4. Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na 

studia ma prawo do przyjęcia na studia w PUM z tego tytułu tylko jeden raz. 

Przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na podstawie ww. tytułu, pozbawia 

możliwości powtórnego aplikowania z tego tytułu w latach kolejnych.  

 

§5 

Zasady, o których mowa w uchwale, ustala się na okres czterech lat, począwszy od naboru  

na rok akademicki 2023/2024. 

 

 



§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński  

Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 

 


