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Uchwała Nr 13/2011 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 28 marca 2011 r. 

 

o zmianie regulaminu studiów uchwalonego Uchwałą Nr 12/2009 

Senatu GUMed z dnia 27.04.2009 r. w sprawie regulaminu studiów 

Na podstawie art. 161 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 wraz z późniejszymi 

zmianami), § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

 

uchwała się co następuje: 

§1 

1. W Uchwale Nr 12/2009 Senatu z  dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu studiów wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 3 ust. 3 pkt. 2 – po słowach „zimową sesję egzaminacyjną 
dodaje się słowa: „i zimową sesję poprawkową”. 

2) W § 5 ust. 3 po słowach „w porozumieniu z dziekanem,” dodaje się 
„opiekunem roku”. 

3) W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Opiekun roku:  

1) służy studentom radą i pomocą we wszystkich sprawach 
związanych z tokiem studiów, 

2) zobowiązany jest do ustalenia podziału roku na grupy 
studenckie,  

3) przygotowuje, przy współudziale zainteresowanych studentów, 
szczegółowy rozkład zajęć oraz terminów zaliczeń i egzaminów 
dla danego roku, współpracuje z Dziekanem, oraz kierownikami 
dydaktycznymi przedmiotów nauczanych na danym roku,  

4) inicjuje spotkania (pierwsze na początku roku akademickiego, 
kolejne co najmniej raz w semestrze) reprezentantów studentów 
z Prodziekanem i kierownikami zespołów dydaktycznych w celu 
omówienia realizacji programu nauczania, 

5) uczestniczy w egzaminach komisyjnych.” 

4) W § 9 ust. 9 słowo „i” zamienia się na: lub”. 

5) W § 11 pkt. 2 słowo  „trybu” studiów zastępuje się słowem „formy” 
studiów. 

6) W § 12 ust. 3 po słowach „oraz dzienniczek praktyk” dodaje się 
słowa: „(jeśli jest wymagany)”. 



7) W § 16 ust 3 zmienia się słowo „ powinien” na słowo „musi”.  

8) W § 20 usuwa się ustęp 4. 

9) W § 25 ust. 1 przed słowami „wniosek studenta” dodaje się słowo: 
„pisemny”. 

10) § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Na pisemny wniosek studenta, dziekan może zaliczyć 
przedmiot, z którego uprzednio student otrzymał ocenę co najmniej 
dostateczną lub zaliczył przedmiot niekończący się oceną bez 
względu na termin zdawania. Decyzja taka powinna być podjęta na 
początku roku akademickiego nie później niż 30 dni od rozpoczęcia 
roku akademickiego.” 

11) W § 25 ust. 4 dodaje się zdanie: „Łączny wymiar godzin 
dydaktycznych udzielonego zezwolenia nie może przekroczyć 250.” 

12) W § 26 ust. 5 dodaje się zdanie: „Listę przedmiotów wiodących dla 
danego roku podaje dziekan”. 

13) W § 27  ust. 1 pkt. 2 przed słowami „rezygnacji ze studiów” dodaje 
się słowo: „pisemnej”. 

14) W § 29  ust. 2 po słowach „udzielenia urlopu” zmienia się 
przecinek na słowo „i”, po słowach długość trwania urlopu stawia 
się kropkę i wykreśla się słowa: „a udzielenie urlopu potwierdza się 
wpisem do indeksu”. 

§2 

1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany 
wprowadzone Uchwałą 30/2009 i Uchwałą 11/2010. 

2. Traci moc obowiązującą tekst jednolity Regulaminu stanowiący 
załącznik do Uchwały 30/2009 i Uchwały 11/2010 Senatu GUMed. 

 

 

 


