
Uchwała 23/2011 

Uchwała Nr 31/2012 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego wprowadzonego Uchwałą Senatu Nr 23/2011 Senatu GUMed 

z dnia 30 maja 2011 r. - wprowadzenie tekstu jednolitego. 

Na podst. art. 196 ust. 6 w zw. z art. 161 ust. 1, 2, 4 i 162 ustawy z dnia 27.07.2005 r. 
„Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 164 poz.1365 wraz z późn. zm.) oraz § 27 
ust. 1 pkt 3 Statutu GUMed, 

uchwala się, co następuje: 

§1 

1. W Regulaminie Studiów Doktoranckich stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr 23/2011 Senatu GUMed z dnia 30.05.2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w spisie treści po dziale PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA wprowadza się dział: 
„MEDIA ELEKTRONICZNE NA UCZELNI". 

2) w § 2 ust. 1 skreśla się punkty: 

- „rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. 
w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne 
Uczelni (Dz. U. 2007 Nr 1 poz. 3 z późn. zm.)". 

- „rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z 19 grudnia 2008 r. 
w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów 
dyplomów oraz świadectw wydawanych przez Uczelnie (Dz. U. z 2009 Nr 11, poz. 61), 

3) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zwierać: 

1. określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, 

2. określenie efektów kształcenia, 

3. program studiów doktoranckich, 

4. określenie formy studiów doktoranckich, 

5. określenie czasu trwania studiów doktoranckich, 

6. proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie, 

7. proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeśli 
przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych, 

8. listę jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących studia w tej samej 
dyscyplinie naukowej." 

4) w § 7 ust. 1 po słowie „trwają" dodaje się słowa „nie krócej niż dwa lata oraz". 

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania 
studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, 
określonych w odrębnych przepisach." 



6) w § 7 ust. 5 po słowie „doktoranckich" dodaje się słowa: „po zasięgnięciu opinii 
opiekuna naukowego lub promotora" oraz zmienia się słowa „nie dłużej jednak niż o 
rok" na „nie dłużej jednak niż o dwa lata". 

7) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu." 

8) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W czasie rozmowy kwalifikacyjnej obecność 
opiekuna naukowego / promotora lub wyznaczonego przez niego zastępcy, jest 
obowiązkowa." 

9) w § 10 ust. 4 skreśla się słowa: „łącznie ze skalą punktową". 

10) w § 10 ust. 4 pkt 4 skreśla się słowo: „magisterskich". 

11) w § 10 dodaje się ustęp 6: 

„Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie, zaangażowani w programy Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej (np. TEAM, MISTRZ, itp.), zostają przyjęci za zgodą Rektora w 
trybie indywidualnym: 

1) bez egzaminów wstępnych, 

2) bez obowiązków dydaktycznych, 

3) bez prawa do stypendium doktoranckiego. 

11) w § 14 skreśla się ust. 5 i 6. 

12) w § 15 dodaje się ustęp 4: 

„Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela 
akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne na Uczelni, jest zwolniony 
z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych." 

13) w § 17 w pkt 6 po słowie „rocznie" dodaje się słowa: „oraz być mniejszy niż 
10 godzin." 

14) w § 17 skreśla się pkt 8. 

15) w § 17 dodaje się kolejny punkt: 

„informowania Kierownika studiów doktoranckich o uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora, jeśli nastąpiło ono w czasie trwania studiów doktoranckich oraz podjęciu 
decyzji, o których mowa w § 31 ust. 5." 

16) po § 18 dodaje się dział: 

„MEDIA ELEKTRONICZNE NA UCZELNI 

§ 18 a 

1. Uczelnia oferuje każdemu doktorantowi, nie później niż od dnia ślubowania, 
dostęp do systemów informatycznych Uczelni, a w szczególności do konta poczty 
elektronicznej w domenie adresowej Uczelni oraz do serwisu extranetowego 
Uczelni. 

2. Doktorant ma prawo i obowiązek korzystania z konta poczty elektronicznej 
w domenie adresowej Uczelni. 

3. Uczelnia wysyła na ww. konta poczty elektronicznej doktorantów wszelkie 
informacje związane z tokiem studiów i sprawami wydziału lub Uczelni. 

4. Doktorant ma obowiązek regularnego sprawdzania zawartości swojego konta 
poczty elektronicznej. 

5. Doktorant ma prawo i obowiązek korzystania z serwisu extranetowego Uczelni. 

6. Wszelkie istotne informacje związane z tokiem studiów, organizacją zajęć 
i sprawami socjalno-bytowymi, Uczelnia publikuje dla doktorantów w serwisie 
extranetowym. 



7. Dostęp do systemów informatycznych Uczelni chroniony jest poprzez indywidualny 
login i hasło doktoranta. 

8. Doktorant ma obowiązek dbać o poufność swojego indywidualnego hasła dostępu 
do systemów informatycznych Uczelni. 

9. Ujawnienie przez doktoranta osobom trzecim swojego indywidualnego hasła 
dostępu do systemów informatycznych Uczelni, traktowane jest jako poważne 
naruszenie regulaminu studiów i regulaminu użytkowania sieci informatycznej 
Uczelni. 

10. Wszelkie informacje wysłane z doktoranckiego konta poczty elektronicznej lub 
zgłoszone w serwisie extranetowym Uczelni, przy których wykorzystano 
indywidualny login i hasło dostępowe doktoranta, będą traktowane jako 
otrzymane od tego doktoranta, do którego należy login i hasło. 

11. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może kierować korespondencję 
elektroniczną na prywatne konto poczty elektronicznej doktoranta, jeśli wcześniej 
uzyskała od doktoranta bezbłędną informację o jego prywatnym adresie e-mail." 

17) w § 26 po ust. 1 dodaje się ustępy: 

1a. „Doktorant może ubiegać się o warunkowe zaliczenie roku w związku z brakiem 
zaliczenia / oceny z egzaminu, jednocześnie zobowiązując się do ich uzyskania w 
swoim następnym roku akademickim. 

1b. Wpis warunkowy nie może obejmować więcej niż dwa przedmioty na danym roku 
akademickim. 

1c. W szczególnych przypadkach wpis warunkowy może być udzielony po raz drugi 
z tego samego przedmiotu." 

18) w § 28 po ustępie 2 dodaje się ustęp: 

2a. „Doktorantowi, który uzyskał warunkowe zaliczenie roku, urlop dziekański może 
by udzielony w szczególnych przypadkach." 

19) w § 29 ust. 1 zmiana numeracji: „pkt 1-4 oraz 6-7". 

20) w § 29 ust. 1 dodaje się pkt 6: 

„otrzymał karę dyscyplinarną, o której mowa w ustawie." 

21) w § 29 skreśla się ust. 2. 

22) w § 31 ust. 2 po słowie „przebieg" dodaje się słowa: „wszczęcia przewodu 
doktorskiego,". 

23) w § 31 ust. 3 po słowie „doktoranckich" dodaje się słowa: „zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami". 

24) w § 36 dodaje się ust. 3: 

„Opiekunem naukowym / promotorem może być jedynie pracownik Uczelni, bez 
względu na formę zatrudnienia, w tym także emerytowany." 

25) w § 38 ust. 2 po słowie „habilitowanego" dodaje się słowa: „oraz być zatrudniony na 
Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy." 

26) w § 38 ust. 3 po pkt 2 dodaje się punkty: 

„3. wyrażania zgody na rezygnację ze studiów na wniosek doktoranta zaopiniowany 
przez opiekuna naukowego / promotora, 

4. wyrażania zgody na dokończenie studiów doktoranckich po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora w czasie ich trwania,". 

27) w § 38 dodaje się ustęp: 

„4. Kierownik studiów doktoranckich pełni funkcję przewodniczącego Komisji 
Doktoranckiej ds. stypendiów powołanej przez Rektora." 



28) w § 39 dodaje się ustęp: 

„Kierownik Kolegium Studiów Doktoranckich może jednocześnie pełnić funkcję 
Kierownika studiów doktoranckich, o którym mowa w § 38. Zapis ten stosuje się 
odpowiednio do jego Zastępcy." 

29) uchyla się § 43. 

§2 
1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Studiów Doktoranckich stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Regulamin studiów wchodzi w ^cie z dniem 1 listopada 2012 r. 

Przewodnic^cy Senatu GUMed 

Prof. dr Janusz Moiyś 

tor 


