
 

Uchwała Nr 30/2009 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  
z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 
o zmianie Uchwały Nr 12/2009 z  dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie 

regulaminu studiów  
 
Na podstawie art. 161 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r „ Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym” ( Dz. U. Nr 164 poz.1365 wraz z późniejszymi zmianami), § 27 ust. 1 pkt. 3 
Statutu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U nr 81 poz. 679)  
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„ Student otrzymuje legitymację studencką, identyfikator oraz informacje o zasadach 

dostępu do elektronicznego indeksu. Elektroniczny indeks przedstawia przebieg i 

wyniki studiów.’’ 

§ 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„noszenia na wszystkich zajęciach identyfikatorów ze zdjęciem. Brak identyfikatora 

uniemoŜliwia studentowi udział w zajęciach.” 

W § 9 dodaje się ustęp 9, który otrzymuje brzmienie: 

„wejścia na zaliczenie lub egzamin za okazaniem identyfikatora i legitymacji 

studenckiej” 

§ 12 otrzymuje brzmienie:  

„1. Student przyjęty na pierwszy rok studiów przedkłada podpisany tekst ślubowania 

studenckiego (§ 1 ust.1) oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i stosowania 

przepisów regulaminu studiów. 

2. Student zobowiązany jest przed rozpoczęciem roku akademickiego uzyskać 

zaliczenia wszystkich zajęć z poprzedniego roku akademickiego. 

3. Student przedkłada Dziekanowi karty okresowych osiągnięć studenta oraz 

dzienniczek praktyk celem: 

1) zaliczenia wszystkich zajęć obowiązkowych, egzaminów, praktyk i innych 

rygorów przewidzianych planem roku studiów, bądź  

2) uzyskania decyzji o powtarzaniu roku studiów, bądź  

3) uzyskania decyzji o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na następnym 

roku. 

 

 



4. Student, który nie rozliczył się przed rozpoczęciem roku akademickiego z zajęć, 

praktyk i innych zobowiązań wymaganych w poprzednim roku akademickim 

(np. badania okresowe, szczepienia, rozliczenie z biblioteką etc.) nie zostaje 

dopuszczony do zajęć następnego roku.” 

§ 13 otrzymuje brzmienie: 

    „Student zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie odpowiedni dla kierunku 

kształcenia Dziekanat i Dział Socjalno-Bytowy Studentów o zmianie stanu 

cywilnego, nazwiska, adresu i innych danych kontaktowych. Student zobowiązany 

jest równieŜ do niezwłocznego powiadomienia Działu Socjalno-Bytowego Studentów 

o zmianie warunków materialnych, jeŜeli wpływa ona na przyznanie i wymiar 

pomocy materialnej.’’ 

 
W § 15 dodaje się punkt 4, który brzmi:  

    „W przypadku braku zaliczenia roku studiów, Dziekan, na podstawie pisemnej 

prośby studenta, podejmuje decyzję o warunkowym wpisie na rok następny 

lub powtarzaniu roku studiów.’’ 

 
§ 2 

 
Tekst jednolity regulaminu studiów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
  
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 

 

Załączniki: 

1. Tekst jednolity regulamin studiów. 
 
 
 

 


