
 

Uchwała Nr 39/2021 
 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć na  

I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 

 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr 37/2020 Senatu 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 

Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022, 

zmienionej uchwałą Nr 45/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., Senat Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Ustala się limity przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na poszczególnych 

kierunkach studiów:  

 

1. Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej: 

 

1) Limit przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku 

Analityka medyczna wynosi: 50 miejsc; 

2) Limit przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych prowadzonych 

dla cudzoziemców w języku polskim na kierunku Analityka medyczna wynosi:  

2 miejsca; 

3) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia stacjonarnych na kierunku Biotechnologia 

wynosi: 40 miejsc; 

4) Limit przyjęć na I rok studiów II stopnia stacjonarnych na kierunku Biotechnologia 

wynosi: 30 miejsc; 

5) Limit przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku 

Farmacja wynosi: 90 miejsc; 

6) Limit przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych prowadzonych 

dla cudzoziemców w języku polskim na kierunku Farmacja wynosi: 2 miejsca. 

 

2. Wydział Nauk o Zdrowiu: 

 

1) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia stacjonarnych na kierunku Dietetyka 

wynosi: 65 miejsc. 

2) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia niestacjonarnych na kierunku Dietetyka 

wynosi: 35 miejsc. 

3) Limit przyjęć na I rok studiów II stopnia stacjonarnych na kierunku Dietetyka 

wynosi: 35 miejsc. 

4) Limit przyjęć na I rok studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku Dietetyka 

wynosi: 35 miejsc. 

5) Limit przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku 

Fizjoterapia wynosi: 100 miejsc. 

6) Limit przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na 

kierunku Fizjoterapia wynosi: 60 miejsc. 



7) Limit przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych 

prowadzonych dla cudzoziemców w języku polskim na kierunku Fizjoterapia 

wynosi: 2 miejsca. 

8) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia stacjonarnych na kierunku Kosmetologia 

wynosi: 65 miejsc. 

9) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia niestacjonarnych na kierunku Kosmetologia 

wynosi: 40 miejsc. 

10) Limit przyjęć na I rok studiów II stopnia stacjonarnych na kierunku Kosmetologia 

wynosi: 40 miejsc. 

11) Limit przyjęć na I rok studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku 

Kosmetologia wynosi: 65 miejsc. 

12) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia stacjonarnych prowadzonych dla 

  cudzoziemców w języku polskim na kierunku Kosmetologia  wynosi: 2 miejsca. 

13) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia stacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo 

wynosi: 150 miejsc. 

14) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia niestacjonarnych na kierunku 

Pielęgniarstwo wynosi: 120 miejsc. 

15) Limit przyjęć na I rok studiów II stopnia stacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo 

wynosi: 90 miejsc. 

16) Limit przyjęć na I rok studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku 

Pielęgniarstwo wynosi: 90 miejsc. 

17) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia stacjonarnych prowadzonych dla 

cudzoziemców w języku polskim na kierunku Pielęgniarstwo wynosi: 2 miejsca. 

18) Limit przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku innym niż język polski na 

kierunku Pielęgniarstwo wynosi: 30 miejsc. 

19) Limit przyjęć na I rok studiów I stopnia stacjonarnych na kierunku Położnictwo 

wynosi: 60 miejsc. 

20) Limit przyjęć na I rok studiów II stopnia stacjonarnych na kierunku Położnictwo 

wynosi: 60 miejsc. 

21) Limit przyjęć na I rok studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku Położnictwo 

wynosi: 40 miejsc. 

22) Limit przyjęć na I rok I stopnia studiów stacjonarnych prowadzonych dla 

  cudzoziemców w języku polskim na kierunku Położnictwo wynosi: 2 miejsca. 

23) Limit przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku 

Psychologia zdrowia wynosi: 60 miejsc. 

24) Limit przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na 

kierunku Psychologia zdrowia wynosi: 60 miejsc. 

 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 


