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Krótka charakterystyka 
RemediuM to pismo studentów naszej Uczelni. Jego początki sięgają 2006 r. W obecnej 
formie wydawane jest regularnie od stycznia 2011 r. Ukazuje się co 2, 3 miesiące, jako 
dodatek do Gazety AMG. Pismo jest bezpłatnie i można je znaleźd w głównych miejscach 
na terenie GUMed-u, UCK i Wydziału Biotechnologii. Każdy numer można pobrad ze stro-
ny internetowej www.remedium.gumed.edu.pl lub przeglądad na Facebooku 
(www.facebook.com/remedium.gumed). 

Tematyka RemediuM obejmuje przede wszystkim sprawy i problemy studentów, życie 
Uczelni z punktu widzenia studenta, relacje z bieżących wydarzeo, studenckie porady, na-
ukowe nowiny oraz wywiady z ciekawymi postaciami, nie tylko ze świata medycyny. Re-
mediuM stawia sobie za cel również rozwijanie zainteresowao naukowych, kulturalnych i 
sportowych. 

 

Nakład 
ok. 800 egzemplarzy dystrybuowane z Gazetą AMG, 

ok. 300 egzemplarzy do wzięcia za darmo w budynkach GUMed, Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego i Wydziału Biotechnologii , 

Informacja o nowym numerze jest wysyłana przez system mailingowy Uczelni do każ-
dego studenta wraz z linkiem do treści tego numeru, 

Dodatkowo każdy numer jest pobrania nieodpłatnie na stronach internetowych Re-
mediuM i Gazety AMG, a także jest widoczny w serwisie głównym GUMed . 
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Misja 

Remedium to pismo w którym zawiera się całość studenckiej myśli 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  

 

RemediuM jest:  

Otwarte – każdy może wyrazić tutaj swoją opinię (zarówno student jak i 
pracownik uczelni), nie zamykamy się też wyłącznie w kręgu GUMed, 
nie istnieje cenzura, 

Prorozwojowe – wywiady i treści są zarówno dla nas redaktorów (i mamy 
nadzieję, że i również dla czytelników) okazją do poszerzenia horyzon-
tów, 

Inspirujące – podsuwa interesujące myśli i zachęca do działania, a także 
dzielenia się swoimi pomysłami, 

Profesjonalne – bierzemy odpowiedzialność z nasze słowa i rzetelności 
naszych informacji, nie ma u nas miejsca na populizm, brak kultury, 
znieważanie czy inne powszechnie nieakceptowane formy relacji, 

Odważne – nie boimy się podejmować tematów trudnych i zachęcać do 
dyskusji na nie, 

Oparte na dialogu między różnymi grupami – bo tylko taka forma komu-
nikacji ma rację bytu w społeczeństwie obywatelskim, 

Nowoczesne – w formie graficznej i oprawie graficznej, 

Młode – bo my jesteśmy młodzi i wkładamy w to pismo swoją dynamikę. 
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Studenci kierunków: 

lekarski 

lekarsko-dentystyczny 

farmacja 

biotechnologia 

pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, ratownictwo, 

dietetyka 

Studenci anglojęzyczni 

Doktoranci 

Stażyści, rezydenci i młodzi lekarze 

a także pracownicy uczelni 
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Kobiety
61%

Mężczyźni
39%

1%

81%

12%

2% 2% 2%

Struktura wiekowa

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Mieszkaocy  miast  

94% 
(przede wszystkim  

Trójmiasta) 

Praktycznie 

100% 
studiuje, bądź  

już posiada  

wyższe wykształcenie  
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S T A T Y S T Y K I   

Nakład  
1000  

egzemplarzy 

Czytelnictwo 

Jeden egzemplarz 

jest czytany średnio 

przez  

2 osoby 

Ilośd unikalnych czytelników jednego 

numeru w Internecie 
2000 

Liczba odsłon jednego numeru  

w Internecie 
15 000 

Liczba wyświetleo jednego numeru 

na Facebok’u 
1000 
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15%

10%

75%

wycięte i zachowane

skopiowane i
przesłane do kolegów
/ znajomych
omawiane w pracy
lub w domu

50%
43%

7%
Tylko
Internetową

Tylko
Drukowaną

Drukowaną +
Internetową

Co dzieje się z naszymi  

artykułami? Czy zostają one... 

Jakie wersje pisma  

czytają nasi czytelnicy? 

75%

7%

18%

każdy
numer

co drugi
numer

rzadziej

Jak często czytelnicy 

czytają nasze pismo? 
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Reklama modułowa, pół strony  

Rozmiar Cena 

10cm x 29cm 150zł 

Reklama na pełną stronę  

Rozmiar Cena 

20cm x 29cm 200zł 

Reklama modułowa, pół strony  

Rozmiar Cena 

20cm x 14,5cm 150zł 
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Możliwe także inny wymiar i inne formy reklamy (np. sponso-

rowanie konkursu). Do każdego zamówienia podchodzimy in-

dywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 

Reklama na dwie pełne strony  

Rozmiar Cena 

10cm x 29cm 300zł 

Dołączenie ulotki/próbki 

Rozmiar Cena 

dowolny 20gr/szt. 
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Gotowe materiały reklamowe prosimy przesyład drogą elektroniczną na ad-

res remedium@gumed.edu.pl lub przekazywad bezpośrednio do redakcji na 

typowych nośnikach danych. 

Przyjmujemy materiały zapisane w formatach - jpg lub tiff. Rozdzielczośd  

min. 300 dpi.  

Nadesłane materiały powinny byd przygotowane w dwóch modułach koloro-

wych: 

jeden w skali szarości (grayscale) – do druku,  

drugi w kolorze (RGB lub CMYK) – do serwisu internetowego. 

Reklamy powinny zawierad 3mm spadu na obcinanych krawędziach. Teksty i 

grafika logo powinny znajdowad się kolejne 3mm do tej linii (czyli razem 

6mm od całkowitej granicy reklamy). 

Zapewniamy pomoc w przygotowaniu reklamy!  

 

95 x 140 

Kontakt 

Przemysław Waszak 

663-534-485 

remedium@gumed.edu.pl 
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Twoje: studia, uczelnia, życie, przyszłość.  

Zawsze odważnie, konkretnie i na czas! 
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