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Uchwała Nr 14/2012 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 26 marca 2012 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 z.póź.zm.), § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

uchwała się co następuje: 

§1 

1. W Uchwale Nr 12/2009 Senatu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu studiów wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 słowo „nauczania" zastępuje się „kształcenia". 

2) W §3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Semestr zimowy obejmuje: 

1) okres zajęć szkolnych /15 tygodni dydaktycznych/ 

2) zimową sesję egzaminacyjną 

3) zimową sesję poprawkową (jeżeli jest przewidziana w planie studiów) 

4) okres wakacji zimowych i przerwę semestralną" 

„4. Semestr letni obejmuje: 

1) okres zajęć szkolnych /15 tygodni dydaktycznych/ 

2) wakacje wiosenne 

3) letnią sesję egzaminacyjną 

4) letnią sesję poprawkową." 

3) W § 3 po ust 7 dodano ust 8 w brzmieniu: 

„8. Na kierunkach studiów prowadzonych w formie studiów 
niestacjonarnych - zaocznych i na kierunkach kończących się 
egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej (trzeci rok 
studiów I stopnia i drugi rok studiów II stopnia) obowiązują odrębne 
zasady ustalania podziału roku akademickiego". 

4) W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie : 

„5. Kierownik jednostki organizacyjnej powinien umożliwić studentowi 
odrobienie zajęć jeżeli nieobecność na nich wynika z przyczyn 
chorobowych lub innych wypadków losowych, o ile umożliwia to tok 
studiów. 



5) W § 8 pkt. 4 otr^muje brzmienie: 

„4 otrzymywania pomocy materialnej oraz stypendium Rektora na 
zasadach określonych odrębnymi przepisami" 

6) W § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie : 

„3. Dla uzyskania zaliczenia roku studiów student zobowiązany jest 
najpóźniej do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru 
letniego: 

- uzyskać po^tywne oceny z egzaminów i zaliczeń obowiązujących 
na danym roku akademickim potwierdzonych kartą okresowych 
osiągnięć studenta, 

- zalic^ć obowiązujące praktyki udokumentowane w dzienniczku 
praktyk, 

- przedłożyć potwierdzenie rozliczenia się z biblioteką, 
- odbyć obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie, w tym 
szczepienia (o ile jest to na danym roku wymagane) 
rozliczyć się z obowiązków finansowych wobec Uczelni (o ile 
dotyczą go niniejsze płatności). 

Niespełnienie tych warunków spowoduje niedopuszczenie studenta do 
zajęć następnego roku. 

7) W § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zaliczenie przedmiotu musi nastąpić przed rozpoczęciem sesji 
egzaminacyjnej. Kierownik dydaktyczny przedmiotu musi umożliwić 
studentowi poprawienie w jednym terminie poprawkowym oceny 
niedostatecznej ze sprawdzianu zaliczeniowego. Student może 
zakwestionować prawidłowość sprawdzianu w ciągu trzech dni 
roboczych od daty ogłoszenia wyniku. Dziekan może zarządzić 
przeprowadzenie sprawdzianu komisyjnego, zgodnie z zasadami 
przewidzianymi dla egzaminów". 

8) W § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nie zgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie jest równoznaczne z 
utratą jednego terminu egzaminacyjnego i u^skaniem oceny 
niedostatecznej. W przypadku nieobecności studenta na egzaminie 
wynikającej z choroby lub innych wypadków losowych zwolnienie 
lekarskie lub inny poświadczający dokument nale^ zło^ć u 
egzaminatora najpóźniej w następnym dniu po egzaminie. Dopuszcza 
się przesłanie zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną na 
konto egzaminatora w dniu egzaminu. Oryginał dokumentu powinien 
zostać przedstawiony do wglądu w ciągu trzech dni po terminie 
egzaminu." 

9) W § 23 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, po 
uprzednim przedstawieniu egzaminatorowi w formie pisemnej powodu 
podjętej przez Dziekana decyzji, nie później jednak niż w terminie 
siedmiu dni roboc^ch od daty odbytego egzaminu." 

10)W § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na pisemny wniosek studenta. Dziekan może zaliczyć przedmiot, z 
którego uprzednio student otrzymał ocenę co najmniej dostateczną lub 
zalic^ł przedmiot niekończący się oceną bez względu na termin 



zdawania. Student ww. pismo składa nie później niż 14 dni od 
otrzymania stosownej decyzji o powtarzaniu roku". 

11)§ 25 ust. 7otrzymuje brzmienie: 

„7.Student, który rezygnuje ze studiów w trakcie powtarzania roku nie 
później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru, może na wniosek 
złożony do Rektora uzyskać zwrot wniesionej opłaty za powtarzanie. W 
pozostałych wypadkach rezygnacji Uczelnia zwraca opłatę 
pomniejszoną proporcjonalnie do daty wydania decyzji o skreśleniu z 
listy studentów." 

12)W § 27 ust. 2 skreśla się pkt. 1) 
13)W § 28 ust 2 zmienia się słowo „Uczelni" na „GUMed" 

14)W § 28 ust. 4 pkt. 1) przed słowami „ujętych w planie studiów" dodaje się 
słowo: „wiodących". 

15)W § 28 ust 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5.Studentowi, który uzyska zgodę na ponowne podjęcie studiów nie 
przysługuje zgoda na przepisanie ocen z zaliczeń i egzaminów zdanych 
w roku, na który następuje reaktywacja." 

6. Osoba, dla której, przerwa w studiach trwała trzy lub więcej lat, nie 
może ubiegać się o powrót na studia na zasadach reakt5wacji." 

16)W § 30 ust 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W trakcie urlopu (za wyjątkiem urlopów z przyczyn zdrowotnych) 
student może, za zgodą Dziekana, brać udział w niektórych zajęciach 
oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów na zasadach jak dla innych 
zaliczeń i egzaminów". 

17) W § 39 ust 1 otrzymuje brzmienie 

„1. W przypadku niejasności dotyczących interpretacji postanowień 
niniejszego Regulaminu wiążących interpretacji dokonuje Senacka 
Komisja Spraw Studenckich i Studiów Doktoranckich po zasięgnięciu 
opinii Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 

18) W § 39 ust 3 po słowach „Dz. U. 164, poz. 1365" dodaje się „z 
późniejszymi zmianami". 

19) W § 39 ust 4 otrzymuje brzmienie: 
4. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 28 września 2012 r. 

§2 

1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu studiów. 

2. Traci moc obowiązującą tekst jednolity Regulaminu stanowiący załącznik do 
Uchwały 13/2011. 

Przewodniczą^ Senatu GUMed W 
Prof. dr hałi\ Janusz Moryś 

R&ktor 


